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Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler  

  Ölçü 

Boy (mm) 2800  

Çap (mm)  126 

Roketin Kuru Ağırlığı (g)  19391 

Yakıt Kütlesi (g) 4835 

Motorun Kuru Ağırlığı (g)  3043 

Faydalı Yük  Ağırlığı (g) 4020  

Toplam Kalkış Ağırlığı (g) 27269 

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri 

  Ölçü 

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı 6.68 

Rampa Çıkış Hızı (m/s) 25.708 

Stabilite (0.3 Mach için) 2.21 

En büyük ivme (g) 6.19 

En Yüksek Hız (m/s) 256 

En Yüksek Mach Sayısı 0.77 

Tepe Noktası İrtifa (m) 3065 

Motor Seçimleri 

Marka İsim Sınıf 

Birinci Seçim Cesaroni M1545 M 

İkinci Seçim Cesaroni M2020 M 
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Open Rocket Genel Tasarım - 1 
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Burun Konisi 
400mm 

Burun 
Konisi 

Omuzluğu 
195mm 

 

Aviyonik Bloğu 
300mm 

Faydalı Yük 
200mm 

Kanatçık Kök 
Kenarı 300mm 

Roket Çapı 
126mm 

Kanatçık Uzunluğu 
250mm 

Motor 
Kapağı 
150mm 

1. Gövde 
670mm 

2. Gövde 
1580mm 

Statik Marjin 
(280mm) 

Entegrasyon 
Gövdesi 700mm Kanatçık Uç Kenarı 50mm 

Sürüklenme 
Paraşütü 
80 mm 

Ana Paraşüt 
250 mm 

Faydalı Yük Paraşütü 
96mm 

1. Ayrılma Sistemi  
2. Ayrılma 

Sistemi  
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Değişim Konusu ÖTR' de hangi sayfada ÖTR'de içerik neydi? KTR'de içerik ne oldu? 
KTR'de hangi 

sayfada? 

Ana paraşüt rengi 38  
Ana paraşüt rengi 

pembe-siyah olarak 
belirlenmişti.  

 Ana paraşüt rengi siyah 
olarak belirlendi. 

 20 

 Kanatçık üretim 
yöntemi 

 21 
Kanatçık üretim yöntemi 
CNC talaşlı imalat olarak 

belirlenmişti.  

Kanatçık üretim yöntemi 
tel erezyon olarak 

belirlendi.  
57 

Paraşüt çekme 
iplerinin dikimi  

38  
 Paraşüt çekme iplerinin 

dikimi için kuş gözü 
yöntemi belirlenmişti. 

 Paraşüt çekme iplerinin 
dikimi için içten tam dikiş 

yöntemi belirlendi. 
 19 

Yedek uçuş bilgisayarı 
kurtarma algoritması 

44 
İrtifa ve eksen bilgisini 
ayrı ayrı kullanıyordu. 

İrtifa ve eksen bilgisi 
birlikte kullanılıyor. 

? 

ÖTR’de Olup KTR’de Değişen İçerikler 
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Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu? KTR'deki İçerik Detayı? KTR'de hangi sayfada? 

Paraşüt çekme ipi 
malzemesi 

Malzeme özelliklerinin 
karşılaştırılması eklendi. 

Birbirinden farklı paraşüt çekme ipi 
malzemelerinin özellikleri karşılaştırılarak, 

ÖTR’de zaten belirlenmiş olan malzeme 
seçimi tablolarla desteklendi. 

18 

Paraşüt kumaş 
malzemesi 

Malzeme özelliklerinin 
karşılaştırılması  eklendi. 

Birbirinden farklı paraşüt kumaş 
malzemelerinin özellikleri karşılaştırılarak, 

ÖTR’de zaten belirlenmiş olan malzeme 
seçimi tablolarla desteklendi. 

18 

Üretim yöntemleri 
 Üretim yöntemlerinin 

karşılaştırılması eklendi. 

Birbirinden farklı üretim yöntemleri 
karşılaştırılarak, ÖTR’de zaten belirlenip 
bütün imalat aşaması açıklanan yöntem 

tablolarla desteklendi. 

 54, 57, 59, 60 

ÖTR’de Olmayıp KTR’de Eklenen İçerikler 
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Operasyon Konsepti (CONOPS) - 1  

1002,5  Sürüklenme Mesafesi (m) 2257 

İr
ti

fa
 (

m
) 

Roket 

Faydalı Yük 

Roketin rampaya 
konulması ve 

fırlatılması 

Yakıtın bitmesi 
(ing. burnout) 

Tepe noktasında burnun 
ayrılması ve sürüklenme 

paraşütünün açılması 

 Entegrasyon gövdesinin yan tarafındaki 
boşluktan faydalı yükün dışarı çıkması 
ve faydalı yük paraşütünün açılması 

Aktrüs-2 roketinin 
güvenli bir şekilde 
yere iniş yapması 

Faydalı yükün 
güvenli bir şekilde 
yere iniş yapması Üst gövdeden ana 

paraşütün ayrılması 
ve açılması 

20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 



Herkese Açık | Public 

Operasyon Konsepti (CONOPS)   

8 

Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası 
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  Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s) 

Fırlatma 0 0 0 

Rampa Tepesi 0.509 6 25.708 

Burn Out 5.431 796.61 251.44 

1. Kademe Ayrılması 25.99 3065 0 

2. Kademe Ayrılması 47.08 2500 29.50 

Tepe Noktası 25.96 3065 0 

Paraşüt Açılması 118.46 500 26.65 

Roket Ana Kısım İniş 189.92 0 -6.66 

Faydalı Yük Ana Kısım İniş 397.69 0 -6.66 

Uçuş Profili Tablosu 

1. Atış günü görevliler tarafından 
bize teslim edilen roketimiz, 
önceden görevlendirdiğimiz 
arkadaşlarımız tarafından fırlatma 
rampasına taşınacaktır. 
2. Bize verilen 10 dakikalık süre 
zarfında, hakem altimetresi yerine 
yerleştirilip, aviyonik sistemlerimiz 
aktif hale getirilecektir.  
3. Başlatılan aviyonik sistemler, ilk 
andan itibaren yer istasyonuna 
pozisyonunun ve çevre 
bileşenlerinin durumunu 
bildirmeye başlayacaktır. 
4. GPS modülü bağlantısı da 
sağlandıktan sonra sesli ikaz cihazı 
aktif hale gelecek ve roket 
fırlatmaya hazır olacaktır. 

1.Uçuş sonrasında tarafımızca 
geliştirilen yer istasyonunun kayıt 
altında tuttuğu verileri hızlıca 
inceleyip, roketin ve faydalı yükün 
mutlak konumlarını tespit edeceğiz. 
2.Tespit edilen bu konum harita 
üzerinde belirlendikten sonra nasıl bir 
strateji ile sistemleri bulundukları 
konumdan almanın avantajlı olacağına 
planlayacağız. 
3.Yapılan planlar doğrultusunda 
kurtarma görevine çıkan 
arkadaşlarımız, mümkün olan en kısa 
sürede roket ve faydalı yüke 
ulaşacaktır. 
4.Ulaşılan sistemlerin içerisindeki piller 
çıkartıldıktan sonra, güvenli bir şekilde 
alana getirilecektir. 
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İrtifa/Zaman Grafiği  
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İvme/Zaman Grafiği  
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Mach/Zaman Grafiği  
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap (mm) Cidar (mm) Uzunluk (mm) 

Gövde Parçaları 

Burun Konisi Karbon fiber Vakum İnfüzyon 126 3 400 

Üst Gövde Cam elyaf Vakum İnfüzyon 126 3 670 

Alt Gövde Cam elyaf Vakum İnfüzyon 126 3 1580 

Entegrasyon Gövdesi Cam elyaf Vakum İnfüzyon 120 3 700 

Motor Kapağı Alüminyum CNC Talaşlı İmalat 126 3 150 

Gövde İçi Yapısal 
Destekler 

Kanat Sabitleyicisi Alüminyum CNC Talaşlı İmalat 120 15 300 

Motor Bloğu Alüminyum CNC Talaşlı İmalat 120 - 15 

Merkezleme Halkası Alüminyum CNC Talaşlı İmalat 120 - 8 

Fatura Yuvası Alüminyum CNC Talaşlı İmalat  84 2 50 

Paraşütler 

Ana Paraşüt Ripstop nylon  Elle Üretim 120 - 250 

Sürükleme Paraşütü Ripstop nylon  Elle Üretim 114 - 80 

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop nylon   Elle Üretim 110 - 96 

Motor Bölümü Motor Yuvası Cam elyaf Vakum İnfüzyon 80 2 1070 

Kanatçıklar Alüminyum Tel Erezyon - 4 - 

Faydalı Yük -  Tel Erezyon 110 - 200 

Alt Sistem Detay İçerikleri Tablosu 
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm  
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Faydalı Yük Paraşüt Bölümü Kesit Görünüm 

 Sürükleme ve Ana Paraşüt Bölümü Kesit Görünüm 

 Birincil Paraşüt Açma Sistemi 

İkincil Paraşüt Açma Sistemi 
Saydamlaştırılmış Görünüm 

 Dış Görünüm Kesit Görünüm 
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KARABARUT 

     Üretimi kolay ve bulunabilirliği yüksek olması sebebi ile tercih edilmektedir. Roket içerisinde yüksek basınç 
üretebildiği için ayrılma sistemleri için gerekli olan itkiyi sağlamaktadır. Fakat karabarutun roket gövdesine 

montajlanması sırasında patlama veya alev alma riski çok yüksektir. Oluşturduğu basınç kuvvetinin yeterince etki 
yaratamadan, boşluklardan sızma ihtimali vardır.  Ayrıca patlama esnasında oluşturduğu yüksek sıcaklık ve 
basınç; paraşütlere ve paraşüt iplerine zarar verebilmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınarak roketimizde 

karabarut sistemi tercih edilmemiştir. 

C02 

     Üretiminin zor ve maliyetinin fazla olması sebebiyle model roketçilikte tercih edilmemektedir. Tüm bunların 
yanı sıra CO2  tüpünü delecek olan sistemin sıkışması, çıkacak olan basıncın sızması ve CO2 tüpünün patlaması 

gibi durumlar meydana gelebilmektedir. Bu sistem atmosfere CO2 salınımı yaptığı için çevreye de zararlıdır. 
Roketi ikinci defa kullanmak istediğimizde C02 tüpüne dolum yapılamayacağından dolayı sisteme yeni CO2 tüpü 

eklememiz gerekir. Tekrarlı kullanım göz önüne alındığında maliyet artacaktır. Bu durumlar neticesinde CO2 tüpü 
kullanımı kabul görmemiştir. 

 Herhangi bir patlama veya kişiye ciddi zarar verecek güvenlik sorunları oluşturmamaktadır. Yayda depolanan 
yüksek potansiyel enerji sayesinde ayrılma sistemi için gerekli olan enerjiyi sağlamaktadır. Getirdiği dezavantajlar, 

roket içinde kaplayacağı alanın fazla olması ve roketin kütlesinde artışa neden olmasıdır. Ayrıca gereken 
miktarlarda potansiyel enerji üreten yayların piyasada bulunması kolaydır ve maliyeti diğer sistemlere nazaran 

çok daha düşüktür. Tekrar kullanılmak istendiğinde sistem üzerinde hiçbir ekleme, çıkarma yapmadan atışa hazır 
hale getirilebilir. Tekrarlı kullanımda uzun ömürlü ve çevre dostudur. Bu sebeplerden dolayı yaylı kurtarma 

mekanizması seçilmiştir. 
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YAYLI 
KURTARMA 

MEKANİZMASI 

Paraşüt Çıkarma Sistemi  

Kurtarma Sistemi Seçim Tablosu 
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11 

10 
9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

Yay 

Yayı Tutan 
Kapak Yay Destek 

Kanalı 
Kısa Pim 

Uzun Pim 

Ana Paraşüt 
Destek Bloğu 

Pim Şaftı 

 Kanal Kızağı 

Redüktörlü ve 
Enkoderli DC Motor 

DC Motor 
Tutucu 

DC: Doğru Akım 

     Kurtarma sistemimiz iki farklı alt sistemden oluşmaktadır. Birinci alt sistem paraşütlerin olduğu (birincil) gövdede, ikinci alt 
sistem ise motorun olduğu (ikincil) gövdede bulunmaktadır. Yukarıdaki şekil birinci alt sistemin patlatılmış CAD görüntüsünü 
temsil etmektedir. Yay destek kanalı, ana paraşüt destek bloğuna sabitlenmiştir. Kısa pim ve uzun pim çevresel hareket 
yapabilmektedir. Kanal kızağı tek eksenli doğrusal hareket yapabilmektedir. Kanal kızağının içine ve DC motor şaftının dış 
yüzeyine M4 vida adımları açılmıştır. Yayı sıkıştıran kapağa 5 mm çapında paraşüt ipi sabitlenmiştir ve bu ip, yay destek 
kanalının içinden önce kısa pime sonra kısa pimden 30 cm uzatılarak uzun pime geçirilmiştir.  
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Yayı Sıkıştıran 
Kapak 

Paraşüt Çıkarma Sistemi  

Birinci Alt Kurtarma Sistemi Patlatılmış CAD Görüntüsü 
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Ana Paraşüt 
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      Roketimiz tepe noktasına geldiğinde uçuş bilgisayarından alınan 
veriler doğrultusunda DC motor, kanal kızağını kendisine doğru 5 mm 
çekecek ve kısa pim, kızağa temas ettiği noktadan kurtulacaktır. Kısa 
pim, yaydan dolayı ipte oluşan gerginlik sayesinde pim şaftı etrafında 
dönecek ve ipin birinci kısmı serbest kalacaktır. Bu ip 30 cm uzamış 
olup ikinci kısmı hala uzun pime bağlı haldedir. Yayda depolanmış olan 
potansiyel enerji serbest kalıp yayı sıkıştıran kapağı, kapak da burun 
omuzluğunu itecek ve burun konisi ile sürüklenme paraşütünü (birincil 
paraşüt) dışarı çıkaracaktır. Sürüklenme paraşütünün şok kordonu, 
burun konisindeki mapaya ve yay destek kanalının içerisindeki paraşüt 
ipine bağlı durumdadır. Aynı zamanda ana paraşütün şok kordonuna da 
bağlıdır. Roketimiz bu şekilde yere 500 metre kalana kadar iniş 
yapacaktır.  
      Yere 500 metre kaldığında DC motor ikinci defa kanal kızağını 
kendisine 5 mm çekerek uzun pimi serbest bırakacaktır. Bu adımdan 
sonra ipin roket gövdesiyle bağlantısı tamamen kesilecektir. 
Sürüklenme paraşütünün şok kordonundaki gerilme kuvveti, ana 
paraşütü roketten dışarı çıkaracak ve paraşütün açılmasına yardımcı 
olacaktır. 
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Paraşüt Çıkarma Sistemi  

Sürükleme 
Paraşütü 
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       İkinci alt sistemimiz faydalı yükü, görev 
noktası olan 2500 metrede bırakması için birinci 
alt sistemden bağımsız olarak tasarlandı. DC 
motor sabitleyici her iki bloğa da montajlandı. DC 
motor, DC motor sabitleyiciye 6 adet M3 vida ile 
sabitlendi. Yay mili, motor bloğuna sabitlendi. 
Yatay kızak, yay itki bloğuna paralel olarak tek 
eksende hareket etmekle birlikte; DC motor 
şaftına birinci alt sistemdeki gibi vida adımlarıyla 
merkezlendi. Yay mili, yatay kızağa geçirilmiş 
durumdadır.  

      Roketimiz tepe noktasına çıkacak ve iniş aşamasında yere 2500 metre kaldığında aviyonik sistemden alınan verilere göre 
uçuş bilgisayarı redüktörlü ve enkoderli DC motoru harekete geçirecektir. DC motorun şaftı da yatay kızağı vida adımlarıyla 
itecek ve yay mili, yuvasından çıkacaktır. Böylece yayda depolanan potansiyel enerji, roketi entegrasyon gövdesinden ayıracak 
ve açılma gerçekleşecektir. Faydalı yük entegrasyon gövdesinin içerisinde yer almaktadır ve gövde açılana kadar hem açısal 
hem de doğrusal hareket yapamayacak şekilde konumlandırılmıştır. Bu durumda yay, faydalı yüke değil entegrasyon gövdesine 
itki sağlayacaktır. Entegrasyon gövdemiz birincil gövdeye sabit olduğundan yay itkisi doğrudan her iki gövdeye de uygulanmış 
olacaktır. Ayrıca sürüklenme paraşütü, birincil gövdeye yukarı yönde; yer çekimi, ikincil gövdeye aşağı yönde kuvvet 
uygulamaktadır. Bu durum gövdenin açılmasına yardımcı olacaktır. 

7 

6 5 

4 

3 

2 
1 

Faydalı Yük 
Alt Blok 

DC Motor 
Sabitleyici 

Redüktörlü ve 
Enkoderli DC Motor 

Yay 

Yay İtki 
Bloğu 

Yatay 
Kızak 

Yay Mili 
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Paraşüt Çıkarma Sistemi  

İkici Alt Kurtarma Sistemi Patlatılmış CAD Görüntüsü 
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Braided 
nylon (6mm) 

Tubular 
Nylon 

Thread 
(heavy-duty) 

Maliyet Uygun Pahalı Uygun Uygun 

Isıl Dayanım Düşük Düşük Düşük Çok düşük 

Kırılma Gerilimi Yüksek Normal Yüksek Normal 

Dayanıklılık Yüksek  Yüksek  Yüksek Yüksek  

Tedarik Kolay Kolay Zor Kolay 

Esneklik Yüksek Orta Düşük Düşük 

             En uygun             Uygun                     Uygun değil                 Hiç değil 

Gereksinimler 

Malzemeler 
İpek  Polyester Kevlar 

Maliyet Pahalı Uygun Ucuz Pahalı 

Isıl Dayanım Yüksek Çok düşük Normal Çok yüksek 

Dayanıklılık Yüksek Yüksek Çok yüksek Çok yüksek 

Hava Geçirgenliği Düşük Çok düşük Geçirgen Düşük 

İşlenebilirlik Normal Kolay Çok kolay Zor 

Tedarik Çok kolay Kolay Çok kolay Çok kolay 

m2 gramaj (gr/m2) 94 60 300 200 

Malzemeler 

Gereksinimler 

Paraşüt Çekme İpi Malzeme Seçim Tablosu [2]  Paraşüt Kumaşı Malzeme Seçim Tablosu [1] 
   Paraşüt tasarlanırken sekizgen yapısı seçilmiştir. Bu yapının 
kullanılmasındaki amaç, üretimde kolaylık sağlamasıdır. Sekizgen 
yapısındaki paraşüt, eş parçaların birbirine dikilmesi ile üretilmektedir. 
Bu parçalardan birinin zarar görmesi durumunda o parça dikişlerinden 
çıkartılarak yedeği ile değiştirilebilecektir. Paraşütlerin açıldıktan sonra 
havadaki salınımını azaltmak amacıyla kubbe delikleri (spill hole) 
açılacaktır.  Spill hole paraşüte binen dağılımsız yükleri dengelemekte 
faydalı olan bir yapıdır.  

Elastic 
Cord 

Ribstop 
nylon 

Tek parça olarak yere inecek olan roket 
ve roketten ayrılarak paraşüt ile yere inecek 
olan faydalı yük üzerinde, birer adet XBee S3B 
RF modülü ve NEO-M8N GPS GNSS modülü 
yer almaktadır. Gps ve çeşitli çevresel 
elemanlardan elde edilen bilgiler RF modül 
aracılığıyla yer istasyonuna aktarılır. 
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Sıra No Üretim Yöntemi 

1 
Paraşüt diliminin teknik resmi çıkartılıp 

mukavva karton kesilerek kalıp oluşturuldu. 

2 
Ripstop kumaştan bu kalıba göre 8 eş parça 

kesildi.      

3 
Bu parçalar zikzak dikim yöntemi ile dikiş 

makinasında birbirlerine eklendi. 

4 
Yukarıda anlatılan içten tam dikiş yöntemi ile 

ipler paraşüte bağlandı. 

Paraşüt üretimi; maliyetinin daha uygun olması ve 
testlerde başarısız olma durumunda üretimin yeniden 

yapılabilmesi için takım üyeleri  tarafından atölyede 
gerçekleştirilecektir.     

   Paraşütlere bağlanacak olan paraşüt ipleri için 3 farklı ekleme yöntemi düşünülmüştür. Bunlardan 
ilki parça eklemedir. Paraşütün düküm yerlerine kanca şeklinde kumaş parçası eklenip bu kancalar 
üzerine düğüm atılarak paraşüt ipi bağlanabilir. Fakat parça kumaşın dikişlerinin açılabilecek olması 
ve paraşüt kenarlarında hasar oluşturabilecek olması nedeniyle uygulanmamıştır. Bir diğer yöntem 
olarak kuş gözü belirlenmiştir. Kuş gözleri iplerin bağlanması için iyi bir yöntem olarak görünse de 
uzun süreli kullanımda kumaşa zarar verebilir ve paraşüt ipini aşındırabilir.  

    Son yöntem ise bizim tercih ettiğimiz içten tam dikiştir. Aşağıda roketimizin 
sürükleme paraşütünün üretim aşamaları gösterilmiştir. Paraşüt parçalarının 
birbirlerine eklendikleri kenarlardaki pay kısımları boyunca paraşüt ipi dikilir 
ve zikzak dikiş yöntemi ile sağlamlaştırılır.  

Parça ekleme Kuş Gözü 

İmalat Süreci Aşamaları İçten Tam Dikiş  
Üretimi Tamamlanmış 
Sürükleme Paraşütü  
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ℎ = 𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡ü𝑛 𝑎ç𝚤𝑙𝑑𝚤ğ𝚤 𝑦ü𝑘𝑠𝑒𝑘𝑙𝑖𝑘 

𝑚 = 𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡ü𝑛 𝑡𝑎ş𝚤𝑑𝚤ğ𝚤 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 
𝑔 = 𝑦𝑒𝑟 ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 9.80665𝑚/𝑠2  

𝑐𝑑 = 𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑚𝑒 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 = 0.8 
𝑉𝑑üş = 𝑦𝑒𝑟𝑒 𝑖𝑛𝑖ş ℎ𝚤𝑧𝚤 

𝐴𝑝𝑎𝑟 = 𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡 𝑎𝑙𝑎𝑛𝚤 

𝑎 = 𝑠𝑒𝑘𝑖𝑧𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑏𝑖𝑟 𝑘𝑒𝑛𝑎𝑟 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 

ç𝑎𝑝 = 𝑠𝑒𝑘𝑖𝑧𝑔𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑒𝑛 𝑢𝑧𝑢𝑛 𝑘öş𝑒𝑔𝑒𝑛𝑖 

M1545 Motoru için Paraşüt Bilgileri  

Faydalı yük 
paraşütü 

(h=2500m) 

Renk Kırmızı 
m 4020 g 
𝑉𝑑üş 7 m/s 

Açık Çap 157 cm 
Katlanmış Çap 12 cm 

Çekme ipi 200 cm 
Spill Hole Çapı 15.7 cm 

Sürükleme 
paraşütü 

(h=3065m) 

Renk Turuncu 
m 22434 g 
𝑉𝑑üş 30 m/s 

Açık Çap 87 cm 
Katlanmış Çap 12 cm 

Çekme ipi 120 cm 
Spill Hole Çapı 8.7 cm 

Ana paraşüt 
(h=500m) 

Renk Siyah 
m 18246.4 g 
𝑉𝑑üş 7 m/s 

Açık Çap 326 cm 
Katlanmış  Çap 12 cm 

Çekme ipi 395 cm 
Spill Hole Çapı 32.6 cm 

M2020 Motoru için Paraşüt Bilgileri 

Faydalı yük 
paraşütü 

(h=2500m) 

Renk Kırmızı 
m 4020 g 
𝑉𝑑üş 7 m/s 

Açık Çap 157 cm 
Katlanmış Çap 12 cm 

Çekme ipi 200 cm 
Spill Hole Çapı 15.7 cm 

Sürükleme 
paraşütü 

(h=3065m) 

Renk Turuncu 
m 24074 g 
𝑉𝑑üş 31.11 m/s 

Açık Çap 87 cm 
Katlanmış Çap 12 cm 

Çekme ipi 120 cm 
Spill Hole Çapı 8.7 cm 

Ana paraşüt 
(h=500m) 

Renk Pembe-Siyah 
m 19895 g 
𝑉𝑑üş 7.31 m/s 

Açık Çap 326 cm 
Katlanmış Çap 12 cm 

Çekme ipi 395 cm 
Spill Hole Çapı 32.6 cm 

   M1545 motoru için kullanılacak paraşütlerin M2020 motoru için de 
kullanılabileceği tablolarda açıklanmıştır. 
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Sürüklenme 
paraşütü hız aralığı 

26.63-29.50 m/s 

Birincil paraşütün çalıştığı hız 
aralığını gösteren simülasyon eğrisi 

𝜌ℎ𝑎𝑣𝑎 = 1.225 𝑒𝑥𝑝 −7.4 10−6 ℎ1.15  

Ç𝑎𝑝 = 2𝑎 1 +
1

2
 

 

 𝑎 =
𝐴𝑝𝑎𝑟

2 1 + 2
 

𝐴𝑝𝑎𝑟 =
2𝑚𝑔

𝜌ℎ𝑎𝑣𝑎𝑐𝑑𝑉𝑑üş
2   

ç𝑒𝑘𝑚𝑒 𝑖𝑝𝑖 𝑢𝑧𝑢𝑛𝑙𝑢ğ𝑢 = ç𝑎𝑝 × 1.15 
𝑠𝑝𝑖𝑙𝑙 ℎ𝑜𝑙𝑒 ç𝑎𝑝𝚤 = ç𝑎𝑝 × 0.1 
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NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Kurtarma Sistemleri Testleri                                         
Yay Kuvveti Yeterlilik Testi                                         
Paraşüt Açılma Testi                                         
Paraşüt Ayrılma Testi                                         
Payload Ayrılma Testi                                         
Paraşüt İpi Dayanım Testi                                         
Şok Kordonu Dayanım Testi                                         

Kurtarma Sistemi Test Takvimi 
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TEST ADI TEST YÖNTEMİ TEST BAŞARI KABULÜ 
Yay kuvveti 

Yeterlilik Testi 
Kullanılacak yaylar sıkıştırıldıktan sonra serbest bırakılarak 

elde edilen kuvvetler ölçülecektir. 
Fırlatma için yeterli itki sağlandığı takdirde test 

başarılı kabul edilecektir. 

TEST DÜZENEĞİ 
ve YAPILIŞI 

Yaya sıkıştırma işlemi uygulandıktan sonra  terazi göstergesinde okunan değer aşağıdaki tabloda kütle sütununa 
kaydedilir. Sıkıştırma miktarını ölçebilmek için yay içerisine yerleştirilen çubuk üzerine kırmızı kalem ile işaret 

konduktan sonra kumpas yardımıyla ölçüm yapılır. Farklı sıkışma miktarları ile hesaplamalar tekrarlanarak 
ortalama bir k değeri elde edilir. Yay sabit değeri (k) bilinen bu yayın, istenen sıkışma miktarında uyguladığı 

kuvvet değeri ya da uygulaması gereken kuvvet doğrultusunda sıkıştırma miktarı rahatlıkla hesaplanabilir. Buna 
bağlı olarak depoladığı enerji, ne kadar uzaklığa fırlattığı gibi parametreler de hesaplanabilir. 

Testlerimiz Atakum 
Gençlik Merkezinde 

gerçekleştirilmektedir. 

    Şekilde gösterilen yay için örnek bir 
test düzeneği hazırlanarak  3 farklı kütle 
değeri için ölçüm yapılıp yayın k sabit 
değeri yaklaşık olarak hesaplanmıştır.  

𝐹 = 𝑘𝑥 = 1247,6𝑁/𝑚 × 0,25𝑚 → 𝐹 = 311,9𝑁 
(Hesaplanan bu kuvvet değeri roketimiz için yeterlidir.) 

Test Sonuçları 
Kütle (kg) Sıkışma Miktarı, x (m) k 

2 0,0162 1211,1 
1,5 0,0117 1257,7 
1 0,0077 1274,0 

𝐹 = 𝑘𝑥 
2 × 9,81 = 𝑘 × 0,0162 → 

Satır 1 için örnek hesaplama: 
Ortalama k değeri= 1247,6 

    Düzenekteki yayın sıkıştırma uygulamadan önceki 
uzunluğu 35 cm dir. Tasarımımızda yay için 10 cm 
uzunluk bırakılmıştır. Dolayısıyla sıkışma miktarının 25 
cm olması beklenmektedir. 

𝑘 = 1211.1 

𝑚𝑔ℎ =yayın depoladığı enerji=
1

2
𝑘𝑥2 

    Burun-gövde ayrılması için yayın itki uygulaması 
gereken kütle miktarı; sürtünme, güvenlik katsayısı gibi 
etkenler göz önüne alınarak  2 kg olarak belirlenmiştir. 

2× 9,81 × ℎ =
1

2
× 1211.1 × 0,252 → ℎ = 1.9𝑚 

Kullanılan 
parametreler: 
F=kuvvet 
k=yay sabiti 
x=sıkışma miktarı 
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YAPILACAK TESTLERİN DETAYLARI 

TEST ADLARI TEST YÖNTEMLERİ ve  DÜZENEĞİ TEST BAŞARI KABULÜ 

Paraşüt Açılma 
Testi 

Tasarladığımız ölçülerde takımımız tarafından üretilen 
her bir  paraşütümüz kendisine bağlanmış belirlenen 

kütle ile beraber yüksek bir binadan atılacaktır.  

Paraşütler açılıp, yere sorunsuz ve hesaplanan hız 
aralığında iniş gerçekleştirdikten sonra tekrar kullanılabilir 

oldukları takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Paraşüt Ayrılma 
Testi 

Sıkıştırılmış yaylı ayırma mekanizması ve paraşütler 
gövdeye yerleştirildikten sonra motor ile yayın pimi 

çekilerek yay serbest bırakılacaktır. 

Paraşütler ve kurtarma sistemi mekanizması sorunsuz bir 
ayrılma gerçekleştirdikten sonra tekrar kullanılabilir 

oldukları takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Payload 
Ayrılma Testi 

Sıkıştırılmış yaylı ayırma mekanizması, faydalı yük ve 
paraşütü gövdeye yerleştirildikten sonra motor ile 

yayın pimi çekilerek yay serbest bırakılacaktır.  

Faydalı yük entegrasyon gövdesindeki açıklıktan ayrılmayı 
gerçekleştirdiği takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Paraşüt İpi 
Dayanım Testi 

Paraşüt iplerinin bir ucuna taşıması gereken kütleler 
bağlandıktan sonra diğer ucundan tutulup yüksek bir 

yerden sallandırılacaktır.   

 Test sonucunda iplerde kopma,  incelme görülmediği ve 
hesaplanan şok kuvvetine dayanım gösterdiği takdirde test 

başarılı kabul edilecektir. 

Şok Kordonu 
Dayanım Testi 

 Şok kordonunun maruz kalacağı kuvvet yansı 65 de 
belirlenmiştir. Şok kordonu, çekme deneyi test 

cihazında bu kuvvete maruz bırakılacaktır. 

Test sonucunda şok kordonunda kopma, deformasyon ve 
esnekliğinde bozulma gibi durumlar gözlemlenmediği 

takdirde test başarılı kabul edilecektir.  
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Faydalı Yük 
İzometrik Görünüm 

Faydalı Yük 
Kesit Görünüm 

Teknik Resim 
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       Fare ismini verdiğimiz faydalı yükümüz, elektronik sistemler dahil 4020 gram ve 200 mm 
uzunluğunda  olmaktadır. Üzerinde T3 Vakfı’nın bir girişimi olan DENEYAP KART bulunduran 
faydalı yükümüz, bir yandan üzerindeki kamera modülü ile kaydettiği görüntüyü SD karta 
kaydeder. Bir yandan da kartın üzerinde mevcut olan IMU ve haricen ekleyeceğimiz u-Block 
Neo M8N GPS modülünden topladığı verileri, yine haricen ekleyeceğimiz XBee S3C 900Hp 
250mW verici anten ile yer istasyonuna iletecektir.  
     Yukarıda bahsettiğimiz bu iki işi, FreeRTOS (gerçek zamanlı işletim sistemi) yazılım mimarisi 
ile iki ayrı görev olarak tanımlayıp eş zamanlı olarak gerçekleştireceğiz.  
     Fare isimli faydalı yükümüz, bulunabilirliğini arttırmak adına haricen ekleyeceğimiz sesli ikaz 
cihazı ile fasılalı bir şekilde ikaz verecektir.  
     Yer istasyonunda faydalı yükten gelen veriler, ilgili grafik ekranlarına ve hücrelere eklenir. Bu 
noktada gelen tüm veriler, yer istasyonu yazılımı tarafından .csv (virgüller ile ayrılmış veri) 
olarak kayıt edilir.  
        



Herkese Açık | Public 

Faydalı Yük - Detay 

26 

     Roketimiz tepe noktasına ulaştıktan sonra inişini gerçekleştirirken görev noktası olan  2500 m irtifaya geldiğinde DC 
motor, yatay kızağı hareket ettirecek ve yay mili serbest kalacaktır. Böylece yay birinci gövdeye sabitlenmiş entegrasyon 
gövdesine itki sağlayacak ve gövdelerin ayrılması gerçekleşirken entegrasyon gövdesinin şekilde de görüldüğü gibi boşluklu 
kısmından faydalı yük sistemden ayrılacaktır. Sistemden ayrılan faydalı yük, gövdeden bağımsız olarak kendi paraşütüyle 
güvenli bir şekilde yere inişini gerçekleştirecektir. 
     Entegrasyon alanında faydalı yükün kütle ölçümü, hakem heyeti tarafından rahat bir şekilde yapılabilmesi adına gövdeler 
birbirinden zorlanmadan ayrılarak entegrasyon gövdesindeki faydalı yüke ulaşılabilecek şekilde tasarım yapılmıştır.  
     CNC talaşlı üretim maliyetli olduğu için üretim yöntemi olarak tel erezyon seçilmiştir. 

Kapak 
Faydalı Yük 

Paraşütü 

Şok Kordonu 

Faydalı Yük 

Birincil Gövde Entegrasyon 
Gövdesi 

İkincil Gövde 
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       Yer istasyonuna kaydedilen eksen ve konum bilgisini, paraşüt ile inmekte olan faydalı yükün 
rüzgar sebebi ile savrulması hareketini incelemek için kullanabileceğimizi düşünüyoruz. Bu verileri 
üç boyutlu bir ortamda çizdirerek bölgenin o anki rüzgar haritasını tespit etmeye çalışacağız. 
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• ANSYS - Fluid Flow (Fluent) programı 
kullanılarak model kısmında yeterli boyutta 
enclouser belirlenmiştir. Düzgün bir mesh 
atmak için de element size oldukça küçük 
tutulmuştur.  

• Bu yapı ‘‘inflation layers’’ kullanılarak 
oluşturulmuştur. Inflation layers ın ilk katman 
kalınlığı 0,04 mm dir. Bu parametre 
olabildiğince küçük tutulur, böylece ilk 
katman roket gövdesine yakın yerleştirilir. 

•    Skewness değeri, bir hücrenin şekli ile 
eşdeğer hacimli bir eşkenar hücrenin şekli 
arasındaki farkı temsil eder. Bu nedenle ince ağ 
yapılarında bu değerin en aza indirilmesi 
gerekmektedir. Çoğu akış için genel kural, 
çarpıklığın 0,95'in altında ve ortalama değerin 
çok daha düşük olmasıdır. Bu çalışmada 
oluşturulan yapı, maksimum 0.87 skewness ve 
ortalama 0.14235 skewness e sahiptir. 
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       Bir önceki sayfada verilen parametrelerle de yapılan analizimiz 
belirtildiği üzere yeterli alan sınırlandırılmalarıyla yeterince etkiye maruz 
bırakılarak uygulanmış ve mesh yapısı olarak detaylı bir çalışma yapılarak 
hata payları giderilmiş iterasyon sayıları yeterince arttırılmıştır. Yaklaşık 
300 iterasyonla her analiz ayrı verilerle tekrar kontrol edilmiştir. 

Burun Üzeri Türbülans 

Kanat Üzeri Viskoz Kuvvetleri Toplam Yoğunluk Dağılımı Roket Toplam Basınç Roket 
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      Bilinen ısı transferi teorik bilgilerine göre malzememizin ısı askısı oranı ile oluşan itkiyi sağlayan yakıtımızın 
ısısı arasındaki transfer, gerekli hesaplamalarla nozzle malzememizin de özellikleri tanımlanarak modellendikten 
sonra ısı değerleri verilerek oluşturulmuş analizlerdir. Değerler yarışma alanına gelindiğinde gerekli 
datasheetlerle beraber elimizde hazır bulunacaktır. 

Nozzle Termal Analizi Nozzle Isı Askısı analizi 
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       Nozzle analizindeki yöntemlerin yanı sıra motor yuvası analizinde iletimle beraber konvenksiyonel bir ısı 
transferi yöntemi de belirlenmiş olup iç tarafta ısınan ısının konveksiyonel olarak aynı formüllerle 
malzememizdeki ısı askısı ölçümlerinden sonra iletim yoluyla dış yüzeyine aktarıldığından dış yüzeyin 
hesaplanmasında iletim yöntemi kullanılmıştır. 

Motor Yuvası Termal Analizi Motor Yuvası Isı Askısı Analizi 
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Aviyonik Kutusu Aviyonik Kutusu Yatay 
Kesit Görünüm 

Ana Uçuş 
Bilgisayarı 

Kontrol Kartı 

Yedek Uçuş 
Bilgisayarı 

Aviyonik Bölümü Dikey 
Kesit Görünüm  
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    Tanyeli Roket Takımına ait Aktrüs-II isimli orta irtifa roketinin üzerindeki tüm aviyonik sistemler, özgün olarak 
tarafımızca üretilmektedir. 
 
    Ana uçuş bilgisayarı, kurtarma sistemlerini tetiklemek için iki farklı bilgiden yararlanır. 
 

1.Basınç sensöründen elde edilen dikey hız bilgisi. 
2.Atalet ölçüm sensöründen elde edilen yunuslama açısı (yuvarlanma hareketi de göz önünde 
tutularak). 

Yedek uçuş bilgisayarı, kurtarma sistemlerini tetiklemek için iki farklı bilgiden yararlanır. 
1.Basınç sensöründen elde edilen dikey konum (irtifa) bilgisi.  
2.Atalet ölçüm sensöründen elde edilen yunuslama açısı (yuvarlanma hareketi de göz önünde 
tutularak). 

 
    İki uçuş bilgisayarı da ihtiyaç duyduğu bilgileri farklı sensörlerden elde eder. Yine bu bilgileri yorumlama 
şekilleri birbirlerinden farklıdır 
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Devre Elemanları:  
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

MS5611 Barometrik 
Sensör 

MS5611 
0.1 m hassasiyetle 16000 m’ye kadar 
irtifa ölçebilmektedir ve 24 bit ADC 

örneklemesine sahip olmasıdır. 

İrtifa ölçümü amacıyla kullanılan 1 numaralı 
basınç sensörüdür. 

MS5611 Barometrik 
Sensör 

MS5611 
0.1 m hassasiyetle 16000 m’ye kadar 
irtifa ölçebilmektedir ve 24 bit ADC 

örneklemesine sahip olmasıdır. 

İrtifa ölçümü amacıyla kullanılan 2 numaralı 
basınç sensörüdür. 

NEO-M8N GPS Sensör NEO-M8N 

-167dBm hassasiyeti ve BeiDou(B1), 
Galileo(Avrupa), GLONASS(L10F), 
GNSS,GPS(L1) bantlarından veri 

alabilmesidir. 

Her türlü hava koşulunda mutlak yer ve zaman 
bilgisi alabilmek amacıyla kullanılmaktadır. 

BNO055 IMU Sensör BNO055 
Dahili füzyon yeteneği ve 9 eksenli 

olmasıdır. 
Üç boyutlu uzayda hangi konumda olduğumuzu 

ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. 

STM32F401RE 
Mikrodenetleyici 

STM32F401R
E 

32 Bit işlemcisi 84 MHz hızında ve 96 
Kbytes boyutunda SRAM’e sahip 

olmasıdır. 

Ana uçuş bilgisayarını kontrol etmek amacıyla 
kullanılmaktadır. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

BTS7960B Motor 
Sürücü Entegre 

BTS7960B  
20 Amperlik çıkış akımının olması ve 

besleme geriliminin istediğimiz 
seviyede olmasıdır. 

DC motorların sürmek için kullanılmaktadır. 

XBee S3B RF Modül XBee S3B 

-110 dBm alıcı hassasiyetine sahip 
olması, uçtan uca şifreleme, 920 MHz 

bandında çalışması ve çıkış gücünün 24 
dBm olmasıdır. 

Yer istasyonu ile haberleşme amacıyla 
kullanılmaktadır. 

LD1086 3v3 Gerilim 
Regülatörü   

LD1086 
1.5 Amperlik çıkış akımı, düşük ısınma 

katsayısı ve minimum gürültüde 
çalışmasıdır. 

Ana uçuş bilgisayarı ve çevre bileşenlerini 
besler. 

Buzzer Buzzer 
Tek tonda sürebilmek için aktif bir 

devreye sahip olması. 
Sistemin çalıştığına dair işaret vermek amaçlı 

sesli ikaz cihazı. 
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      Aktrüs-2 isimli orta irtifa roketimiz için 
tasarladığımız ana uçuş bilgisayarı kartı, düşük 
adetli üretim yapan yurtdışı menşeili bir 
firmada ürettirilecektir. 
      Üzerindeki bakır yollar, taşıması gereken 
akımın en az üç kat fazlasını taşıyabilecek 
kapasitede çift katmanlı olarak tasarlanmıştır. 
Kartın üzerinde bulunan pasif elemanlar 
(direnç, kondansatör vs.), 1206 kılıf 
kullanılmıştır. Kartın besleme girişi ve diğer 
sistemler ile haberleşme yollarının bağlantıları, 
JST tipi emniyetli konnektörler ile yapılmaktadır. 

Kartların üretim yöntemi:  
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         Roketin uçuş boyunca izlediği yol üzerinde tespit edilmesi gereken üç nokta vardır. Bunlar sırası ile birinci paraşütün 
açılacağı uçuşun tepe noktası, faydalı yük bırakma noktası ve ikinci paraşütün açılma noktasıdır. Bahsedilen bu noktaların 
tespiti için ihtiyaç duyulan parametreler ise aşağıdadır. 
1.      Dikey konum: Uçuşun tepe noktasının tespiti için kullanılacak algoritma için dikey hız değerinin elde edilebilmesi ve       
faydalı yük bırakma, ikinci paraşüt açma gibi noktaların tespiti için gereklidir. 
2.      Yunuslama açısı: Roketin uçuş sırasında maruz kalacağı çevresel etkenler, fırlatıldığı doğrultuda yatmaya başlaması gibi   
sebeplerden dikey hızın sıfır olduğu noktada yatay hızın sıfırdan farklı olabileceği gerçeği unutulmamalıdır. Bu sebeple roketin    
yunuslama açısı tepe noktayı tespit ederken sisteme dahil edilmelidir. 
         Bu parametreler ile başlangıç konumuna göre olan dikey uzaklık referans alınarak, faydalı yükü bırakmak için tepe 
noktası tespit edildikten sonra ilgili irtifanın altına inildiğinde, ikinci paraşüt için ise faydalı yük bırakıldıktan sonra ilgili irtifanın 
altına inildiğinde gerekli aksiyonlar alınır. Bu iki noktanın tespitinde görüleceği üzere yunuslama açısından yararlanılmaz 
çünkü tepe noktasında açılmış olan birinci paraşüt, zaten roketin burnunu yukarıda tutuyor olacaktır. 
         Tepe noktasının tespiti için çok daha hassas bir yaklaşım gerekir. Burada asıl amaç roketin tepe noktasında asılı kaldığı ve 
üzerindeki kuvvetlerin en az olduğu noktayı yakalamaktır. Bu sayede kurtarma sistemi, üzerinde en az yük ile rahatlıkla 
çalışacaktır. Kurtarma sistemini harekete geçiren mekanik sistemde ilgili aksiyonun gerçekleşmesi için yaklaşık yarım saniyelik 
bir süreye ihtiyaç vardır. Bu süreyi tolere edebilmek için tepe noktasından hemen önceki noktada ilgili kararın alınması 
amaçlanır. Roketin yatay bir pozisyondayken arayacağı asgari dikey hız değeri, daha dik bir pozisyondakine göre biraz daha 
düşük olacaktır.  
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Kurtarma Sistemi Aktifleştirme Haritası 

    Bu karar mekanizması için öncelikle roketin yunuslama açısı sinüs fonksiyonundan 
geçirilerek -1 ile 1 arasında konumlandırılır. Daha sonra konumun türevinden hıza 
ulaşarak dikey hız değeri elde edilir. Bu iki değeri kullanan f(x, y) tipinde bir denklemin 
çıktısı sabit bir sayı ile karşılaştırılarak aksiyon kararı alınır. Bu karşılaştırma sonucunda 
kurtarma sistemini aktif edecek koşul soldaki grafik üzerinde renkli alan ile 
gösterilmiştir. Bu grafiği oluştururken, kendi geliştirdiğimiz uçuş benzetimi 
yazılımından elde ettiğimiz uçuş verilerinin varyasyonlarından yararlandık. Böylece 
tüm veri setlerinde tepe noktasından hemen önce aksiyon kararı alan denklemi tespit 
etmiş olduk. Bu yaklaşım bizi dikey hız 1 m/s ‘nin altındayken yunuslama açısına göre 
aranan dikey hız değeri değişkenlik gösteren bir karar mekanizmasına ulaştırdı.  

    Ana uçuş bilgisayarının üzerinde bulunan ve birbirinin aynısı olan iki basınç sensöründen gelen irtifa verileri, ortalamaları 
alınarak tek bir değer haline getirilir. Bu sırada sensörlerden birisinde oluşabilecek bir arıza durumuna karşı gelen verilerin 
tutarlılığı kontrol edilir. Herhangi bir tutarsızlık var ise o sensörden gelen veri bir sonraki veri toplama zamanına kadar 
sistemden çıkartılır. Elde edilen bu ortalama irtifa verisi, ilk hareket ve itki süresi boyunca yüksek hız sebebi ile ölçümlerde 
oluşabilecek hataların tolere edilebilmesi için bir tahmin algoritması olan kalman filtreden geçirildikten sonra kullanılır.  
    Ana uçuş bilgisayarının üzerinde bulunan atalet birimi dahili olarak bulundurduğu filtre ve füzyon algoritması ile güvenilir bir 
seviyede veri sunmaktadır. Bu noktada dahili filtrenin ne kadar sıkı olacağını belirleyen katsayılar, sistemin başlatılması 
sırasında sensörün ilgili adreslerine yazdırılarak kullanılır. 

Veri Filtreleme Detayları :  
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

BMP280 Barometrik 
Sensör 

BMP280 

1 m hassasiyetle 9000 m’ye kadar irtifa 
ölçebilmesi ve geçen sene alçak irtifa 

roketimizde kullanıp güvenilirliği 
konusunda saha da kendisini kanıtlamış 

olmasıdır. 

İrtifa ölçümü amacıyla kullanılmaktadır. 

MPU9250 IMU Sensör MPU9250 
Dahili ivmeölçer, jiroskop ve pusula 

bulunduruyor olmasıdır. 
Üç boyutlu uzayda hangi konumda olduğumuzu 

ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. 

STM32F103 
Mikroişlemci  

STM32F103 
32 Bit işlemcisi 72 MHz hızında ve 64 

Kbytes bellek boyutuna sahip olmasıdır. 
Yedek uçuş bilgisayarını kontrol etmek amacıyla 

kullanılmaktadır. 

LD1086 3v3 Gerilim 
Regülatörü   

LD1086 
1.5 Amperlik çıkış akımı, düşük ısınma 

katsayısı ve minimum gürültüde 
çalışmasıdır. 

Yedek uçuş bilgisayarı ve çevre bileşenlerini 
besler. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

STM32F103 
Mikroişlemci  

STM32F10
3 

32 Bit işlemcisi 72 MHz hızında ve 64 
Kbytes bellek boyutuna sahip 

olmasıdır. 

Kurtarma sisteminin üzerindeki doğru akım 
motorlarını kontrol etmekle görevli, iki uçuş 
bilgisayarı tarafından da yönetilen  kontrol 

bilgisayarı.  

LD1086 3v3 Gerilim 
Regülatörü   

LD1086 
1.5 Amperlik çıkış akımı, düşük 
ısınma katsayısı ve minimum 

gürültüde çalışmasıdır. 
Kurtarma sistemi kontrol bilgisayarını besler. 

Buzzer Buzzer 
Tek tonda sürebilmek için aktif bir 

devreye sahip olması. 
Sistemin çalıştığına dair işaret vermek 

amaçlı sesli ikaz cihazı. 
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Güç Kartı: 
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          Motor kontrolcüsü ve yedek uçuş 
bilgisayarı, yine ana uçuş bilgisayarımız gibi 
yurtdışı menşeili bir firmada üretilecektir. Bu 
kartların üzerinde bulunan elemanlar 
doğrudan kart yüzeyine montajlıdır. Kartın 
üzerindeki pasif elemanlar 1206 kılıf olarak 
belirlenmiş ve temin edilmiştir. 
 Yine bu sistem besleme girişleri ve 
diğer sistemler ile olan bağlantılarını JST tipi 
emniyetli konnektörler ile yapmaktadır. Bu 
konnektörlere ilgili testlerden geçirdikten 
sonra karar verilmiştir. 

Kartların üretim yöntemi:  
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    Uçuş süreci boyunca roketin hangi şartlar altında ne gibi aksiyonlar alması gerektiğinden, ana uçuş bilgisayarının 
algoritmasını anlatırken bahsetmiştik. Yedek uçuş bilgisayarı, roketin güvenliği için sistemimizde var olan bir eleman. Öyle 
ki ana uçuş bilgisayarından bağımsız olarak tüm süreci tek başına yönetebilmekte ve roketin yapısal anlamda yaşayacağı 
bir sorunda oluşabilecek tehlikenin önüne geçmektedir. 
    Yedek uçuş bilgisayarının üzerinde barındırdığı sensör grubundan (ana uçuş bilgisayarındaki sensörlerden tamamen 
farklı) elde ettiği veriler aşağıdadır. 
1. Dikey konum: Hem tepe noktasının tespitinde hem de alçalma sürecindeki ilgili noktaların tespitinde kilit rol oynar. 
2. Yunuslama açısı: Tepe noktasının tespitinde kritik bir rol oynar. 
    Uçuş sürecinin tepe noktasından sonraki aşamasında, birinci paraşütün roketin burnunu yukarıda tutuyor olacağı 
bilinmektedir. Bu durumda roketin yunuslama açısının kontrol için pek bir faydası olduğu söylenemez. Bahsedilen bu 
süreçte tespiti yapılacak olan faydalı yük bırakma ve ikinci paraşüt açma aksiyonları irtifa bağımlı bir şekilde gerçekleştirilir.  
    Yedek uçuş bilgisayarı faydalı yükün bırakılması için tepe noktasının tespit edildiği irtifadan 500 metre alçaldıktan sonra 
gerekli aksiyon emrini verir. İkinci paraşüt için ise başlangıç noktasını referans alarak, ana uçuş bilgisayarına atanan ikinci 
paraşüt açma irtifasının %5 eksiği irtifada ilgili aksiyon emrini verir. 
    Uçuşun tepe noktasının tespiti için ise öncelikle yunuslama açısı sinüs fonksiyonundan geçirilir. Sinüs fonksiyonundan 
geçirilen yunuslama açısı -1 ile 1 arasına konumlandırılmış olur. Bunun anlamı, roketin burnu yukarı bakıyor ise pozitif, 
aşağı bakıyor ise negatif bir değer elde edilir. 
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    Yedek uçuş bilgisayarı üzerinde bulunan basınç sensöründen elde edilen irtifa verisi, bir tahmin algoritması olan 
kalman filtreden geçildikten sonra kontrol algoritmasına iletilir. Burada kalman gibi bir tahmin algoritması kullanılmasının 
sebebi, ilk hareket anında ani yer değişiminin neden olabileceği ölçüm hatalarını tolere etmektir. 
    Kullanılması planlanan atalet birimi üzerinde ivmeölçer ve jiroskop barındırır. Bu noktada ivmeölçerin roketin 
titreşimlerinden fazlasıyla etkileneceği, jiroskopun ise sürekli olarak bir eğilimde olacağı bilinmektedir. Bu iki sistemin bir 
füzyondan geçirilmesi sonucunda titreşimlerden daha az etkilenen ve eğilimi çok daha az olan yeni bir sistem elde edilir. 
Tüm bu işlemler, kalman filtre bünyesinde gerçekleştirilir ve ilgili denklemler yardımı ile yunuslama açısı elde edilir. 

Veri Filtreleme Detayları :  

    Roketin dikey konumunun türevinden elde edilen dikey hız verisi, sinüs fonksiyonundan geçirilen yunuslama açısına 
bölünür. Burada paydada bulunan sinüsten geçirilmiş yunuslama açısı, sıfır olmamalıdır. Aksi halde sistem hata verir ve 
kilitlenir. Bu hatayı önleyecek kod parçası hem çok basit hem de kritik öneme sahiptir. 
    Yukarıdaki bu algoritma, roket alçalma hareketi yapıyorsa veya roketin burnu yere bakıyorsa negatif değer üretir. Elde 
edilen bu değer eğer sıfırdan küçük veya eşit ise ilgili sayıcının değeri bir artar. Sayıcı değeri üçe ulaştığında birinci 
paraşüt açma emri verilir.  
    Aynı zamanda iki değer de negatif olabilir. Bu durumda burun aşağı alçalma hareketi yapılıyor demektir fakat işlem 
pozitif bir değer üretecektir. Bu noktada, eğer iki değer de negatif ise direkt birinci paraşüt açma emri verilir. 
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    Tasarladığımız sistemde, ana uçuş bilgisayarı ile yedek uçuş bilgisayarı arasında herhangi bir bağlantı bulunmamaktadır. 
İki uçuş bilgisayarı da kurtarma sistemlerini kontrol eden doğru akım motorlarını denetlemekle görevli üçüncü bir sisteme 
bağlıdır. 
    Motor kontrolcüsü ismini verdiğimiz bu sistem, kurtarma sistemlerine hareket veren redüktörlü ve enkoderli doğru akım 
motorlarını  PID (oransal, integral, türevsel) algoritması ile gerekli pozisyonlarda tutar.  Motorların pozisyonları ile ilgili 
herhangi bir karar almaz. Gerekli kararlar uçuş bilgisayarları tarafından alınıp, bu sisteme iletilir. 
    Uçuş bilgisayarlarından alınan kararları aşağıdaki veri paketine uygun bir şekilde teslim alan motor kontrolcüsü, bir 
kesme (interrupt) vasıtası ile alınan kararı ilgili volatile anahtar kelimesi ile tanımlanmış motor değişkenine atar. Kesme 
fonksiyonundan çıkan denetleyici kaldığı yerden yeni motor pozisyonu ile PID kontrole devam eder. 

    Uçuş sırasında farklı zamanlarda gelen benzer kararlar sistemi etkilemez. Bununla beraber herhangi bir kurtarma 
sisteminin sonraki aşamaya geçtikten sonra önceki aşamaya tekrar dönmesi gibi bir hata ihtimali yoktur. Çünkü motor 
kontrolcüsü daima ileri mantığında çalışmaktadır. Böylece uçuş sırasında herhangi bir uçuş bilgisayarının çok daha geriden 
gelmesi durumunda sistemde meydana gelecek bir düzensizlik ortadan kalkmış olur. 
    İki uçuş bilgisayarı da birbirlerinden bağımsız olarak tüm uçuş sürecini tek başlarına yönetebilecek yetkinliktedir. 
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BYTE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

ROKET 0x3A 0xFF 0x00 0xFF PAKET_NO 0xFF İRTİFA_1 0xFF İRTİFA_2 0xFF İRTİFA_ORT 0xFF DİKEY_HIZ 0xFF 
YUVARLANM

A 
0xFF YUNUSLAMA 0xFF GPS_LAT 0xFF GPS_LONG 0xFF UYDU_SAYİSİ 0xFF 

DURU
M 

0xFF 0x3B 

UYDU 0x3A 0xFF 0x01 0xFF PAKET_NO 0xFF İRTİFA 0xFF DİKEY_HIZ 0xFF YUVARLANMA 0xFF YUNUSLAMA 0xFF GPS_LAT 0xFF GPS_LONG 0xFF UYDU_SAYİSİ 0xFF 0x3B 

    Roket ile yer istasyonu arasındaki bağlantıyı sağlamak ve roketin durumunu izlemek için kullanacağımız haberleşme 
modüllerinde aranan esas kriterler veri iletim hızı, yüksek çıkış gücü ve alıcı hassasiyetidir. Bu noktada bizim seçimimiz Xbee 
PRO S3B 900HP 250mW modelli RF modülüdür. 
    Bu modül 920MHz bandında, 10Kbps veri iletim hızında, 24dBm verici çıkış gücü ve -110dBm alıcı hassasiyeti sağlar. 

 
    Ana uçuş bilgisayarı ve faydalı yük bilgisayarı 10Hz sıklığında aşağıdaki veri paketini yayınlar. 

 
 

İletişim: 

    Bu veri paketi üzerinde bulunan ‘0xFF’ karakterleri, paket içerisindeki verilerin çözümlenebilmesi için bir ayırıcı karakterdir. 
Bu ayırıcı karakter 1 bayt ile sınırlandırılarak paketin hacminin küçük kalması amaçlanmıştır. Fakat 1 baytlık ayırıcı karakter 
paketin güvenli bir şekilde çözümlenmesi için yeterli değildir. 
    Bu sebeple paket, çözümlenme sırasında paket boyutu ve referans değerlerin kontrolü, içerik kontrolü gibi işlemlerden 
geçirilecektir. Bu iş, kişisel bilgisayarımız üzerinde koşan yer istasyonu yazılımında gerçekleşeceği için fazladan işlem yükü bir 
sorun teşkil etmemektedir.  
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     Ana uçuş bilgisayarı ve faydalı yük, ilgili veri paketlerini 900MHz 3dBi 
kazançlı tek kutuplu antenler ile yayınlayacaktır. Bu antenler hem uygun 
boyutları, hem de kazanç bakımından yeterli olmaları sebebi ile 
ideallerdir. Yer istasyonunda ise bir sonraki sayfada bahsettiğimiz 
hesaplamalar ve saha testlerini de göz önünde bulundurduğumuzda, aynı 
anteni arkasına yerleştirilen yansıtıcı bir çanak ile yerden birkaç metre 
yukarıda konumlandırarak kullanmamızın yeterli olduğunu görebiliyoruz.  

Anten Seçimi:  

    Tanyeli Roket Takımı olarak, bu sene Python tabanında PyQt5 
çerçevesinde yeni bir yer istasyonu yazılımı geliştiriyoruz. Bu yazılım, arka 
planda bir iş parçacığı olarak çalıştırdığı paket çözümleyicisi ile sürekli 
olarak yer istasyonuna gelen paketleri çözümler ve gerekli listelerde 
saklar. Ön planda ise bu verileri belirli aralıklarla ekrana çizdirerek roketin 
durumunu canlı olarak izlememize olanak sağlar. Yine bu yazılım belirli 
aralıklarla mevcut verileri .csv (virgüller ile ayrılmış değerler dosyası) 
uzantılı olarak kayıt eder. Bu çerçevedeki yazılımlarda ekip 
arkadaşlarımızın sahaya çıkmış projeleri bulunmaktadır. Bu anlamda 
sorunsuz bir yer istasyonu yazılımı geliştirmekteyiz. 

Yer İstasyonu Yazılımı:  
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İletişim Arayüzünün Güç İhtiyacı: 

KISALTMA AÇIKLAMA 

Prx_mevcut Mevcut alıcı hassasiyeti (-110 dBm)  

Prx İlgili senaryoda alınan güç (-79.2866 dBm) 

Ptx Verici modülü çıkış gücü (24 dBm) 

Gtx Verici anten kazancı (3 dBi) 

Ltx Verici kaybı (konnektör 0.5 dB) 

Lfs Yol kaybı (free space path loss 107.2866 dB) 

Lm Çeşitli kayıplar (polarizasyon hatası 1 dB) 

Grx Yer istasyonu anten kazancı (3 dBi) 

Lrx Alıcı kaybı (konnektör 0.5 dB) 

d Mesafe (6000 metre) 

f Frekans (920000000 Hz) 

C Işık hızı (299792458 metre / saniye) 

    Uçuş esnasında ve sonrasında iletişimde herhangi bir aksaklık 
yaşanmaması için tüm hesaplamalar hedeflenen irtifanın iki katı 
olan 6000 metreye göre yapılmıştır. 

Bu durumda 920MHz frekansında yol kaybı dB cinsinden 107.2866 
dB olarak hesaplanır. 

Prx = Ptx + Gtx - Ltx - Lfs - Lm + Grx - Lrx denkleminden, 
Prx = -79.2866 dBm olarak bulunur. 

Prx - Prx_mevcut = 30.7134 dBm kadarlık bir marj olduğu görülür. 
Literatürde sorunsuz bir haberleşme için gereken marj, 10dBm ve 
üzeri olarak geçer [3]. Bu noktada mevcut konfigürasyonumuzun 
hedeflenen irtifanın iki katında bile rahatlıkla haberleşebileceği 

görülür. 

İlgili hesaplamaları yapmak için yazdığımız matlab kodu bu 
adrestedir, 

https://github.com/merkurt/link_budget_matlab  

https://github.com/merkurt/link_budget_matlab
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       Tanyeli Roket Takımı olarak, Aktrüs-2 isimli roketimiz için tasarladığımız aviyonik sistemi, iki aşamada test etmenin daha 
yararlı olduğunu düşünüyoruz. Birinci aşamada tüm elemanları sırası ile ayağa kaldırıp, tek başlarına sorunsuz çalıştığına emin 
olmalıyız. İkinci aşamada ise tüm elemanları bir arada çalıştırıp sistemin bütün elemanlarla aynı anda çalışabildiğinden emin 
olmalıyız. Böylece ilk aşamadan geçen elemanlar ile yaptığımız ikinci aşama testlerinde, bir problem gözlemlenmesi halinde, 
sorunun kaynağı olabilecek maddelerin büyük bir kısmını elemiş oluruz. 
       Tüm sistem testlerini, prototip düzeyinde gerçekleştirdikten sonra, elektronik kartların şemaları ile karşılaştıracağız. Bu 
sayede bağlantıların doğruluğundan emin bir şekilde üretim aşamasına geçebileceğiz. Üretilen kartlarda bir sorun yaşanması 
halinde ise bağlantıların doğru olduğunu ve çevre elemanlarının çalıştığını bilerek problemi arayabilecek ve aksiyon 
alabileceğiz. 

Aviyonik Sistem Testleri:  

       Karar mekanizmasının çekirdeğini oluşturan kod parçası, öncelikle birim testlerden geçirilerek ilgili mantık işlemlerinin 
sorunsuzca çalıştığından ve istenilen işi yaptığından emin olunur. Daha sonra bu kod parçası önce bilgisayar ortamında, daha 
sonra da mikrodenetleyicinin içerisinde gömülü olarak, kendi geliştirdiğimiz simülasyon ortamında test edilecektir. 
       Burada bahsi geçen simülasyon ortamı, kendi geliştirdiğimiz uçuş benzetimi yazılımdan elde ettiğimiz çıktıların farklı 
varyasyonlarıyla oluşturduğumuz veri setini kontrol algoritmasına gerçek zamanlı olarak iletir. Yazdığımız bir kod parçası 
sayesinde kontrol algoritması bu verilerin çevre bileşenlerinden toplandığını düşünür. 
       Böylece önce bilgisayar ortamında daha sonra da diğer sistemler ile birlikte masanın üstünde roket sanki uçuyormuş gibi 
bir ortam yaratıp aldığı aksiyonları gözlemleyeceğiz. 

Algoritma Testleri:  
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       Kablosuz haberleşme testleri için hedeflenen irtifanın iki katı gibi belirlenen mesafelerle sınırlamaktansa, sistemin 
limitlerini görmek için yapmak çok daha akıllıca olacaktır. Burada mesafe testlerinin yapılacağı saatler de çok önemlidir. 
Örneğin, iş çıkışı gibi çeşitli sinyallerin ve gürültünün yoğun olduğu saatlerde bu testleri yapmak elde edilen sonuçları 
etkileyecektir. Bu sebeple tüm test senaryolarını farklı saatlerde ve farklı günlerde tekrar tekrar yapmak daha gerçekçi bir 
sonuca ulaştıracaktır.  
       Prototip düzeyinde tek taraflı bir veri iletimi yapan düzeneğimiz ile gerçekleştireceğimiz bu testler, yer istasyonunu 
temsilen sabit bir noktada duran alıcı ile Atakum sahili boyunca hareket eden verici arasında gerçekleştirilecektir. 
       Elde edilen bu veriler, testin yapıldığı gün, saat ve test sonucu olarak kayıt edilecek, farklı gün ve saatlerde yapılan 
testlerin geneline bakıldıktan sonra yeterliliğine karar verilecektir. 

İletişim Testleri:  

Test Takvimi Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos 

Prototipleme 

Sistem testleri 

Algoritma testleri 

Elektronik kart testleri 

İletişim tesleri 

Yer istasyonu testleri 

Roket entegrasyon 
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Render Alınmış Mekanik Görünüm 

Render Alınmış Saydamlaştırılmış Mekanik Görünüm 

Kesit Görünüm 
Teknik Resim 
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Konik Ogive Eliptik 
Power 
Serisi 

Hack 
Serisi 

Toplam Sürükleme (%) 12 7 10 6 6 6 

Stabilite 0.897 1.325 1.555 1.159 1.310 1.214 

İrtifa (m) 2910 3017 2970 3030 3065 3023 

Maksimum Hız (m/s) 255 256 254 256 256 257 

Mach Sayısı 0.76 0.77 0.76 0.77 0.77 0.77 

              En uygun                Uygun              Uygun değil                 Hiç değil    

Gereksinimler 

Fiziksel Özellikler 
  Cam Elyaf Alüminyum 

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay 

Üretim Maliyeti Çok pahalı Pahalı Ucuz 

Malzeme Yoğunluğu 1,78 1,85 2,7 

Isıl Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı 

Mekanik Dayanım    En yüksek Düşük Yüksek 

                  En uygun          Uygun          Uygun değil               Hiç değil 

Özellikler 
Malzemeler 

    Burun konileri arasındaki sürükleme ilişkilerini gösteren 
tablodaki verilerin  doğruluğunu teyit etmek amacıyla 
burun konilerine ait literatür taraması yapılarak deneysel 
verilere ulaşılmıştır. [4] 
    Her iki veri setinden yola çıkılarak parabolik burun 
konisi seçilmiştir. Parabolik burun konisiyle aynı sürükleme 
değerlerine sahip diğer burun konilerinin seçilmemesinin 
nedeni ise üretiminin nispeten daha zor olmasıdır.  

     Roketin hava ile karşılaşan ilk parçası burun konisi 
olduğu için malzeme seçiminde  maliyet ve üretilebilirlikten 
ziyade mekanik dayanımı yüksek olan karbon fiber 
seçilmiştir. Ayrıca sürtünmeden kaynaklı oluşabilecek 
yüksek ısılara karşı dayanıklılık göstermesi ve hedeflenen 
hafifliği sağlamasından dolayı bu malzeme seçilmiştir. 
Burun konisini açacak sistemin hafif olması için burun konisi 
kütlesinin düşük olması hedeflenmiştir. 

Parabolik Karbon Fiber 

Burun Konisi Tipi Seçim Tablosu Burun Konisi Malzeme Seçim Tablosu 
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L = burun konisinin toplam uzunluğu  
R = burun konisi tabanının yarıçapı  
y = burun konisinin ucundan L ye kadar değişiklik 
gösteren herhangi bir x noktasının yarıçapı 
K’= parabol segmentini tanımlar. (0 ≤ 𝐾′ ≤ 1) 
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2
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   Parabolik burun konisi, Lattus Rectum adı 
verilen bir doğru etrafında elde edilmek istenen 
parabol parçasının 360 derece döndürerek 
oluşturulan yapı şeklidir. [5] 

Üretim Yöntemleri 
Reçineyi, üretilen kalıp içindeki lamine yapıya vakum basıncı ile aktaran 

sistemdir. Uygulanması titizlik gerektiren uzun ve maliyetli bir süreçtir. Buna 
karşın yüksek mukavemet ve hafiflik sağlamaktadır. İki yüzü düzgün ürünler 

elde edilebilir. Üretim için kullanılan kalıbın maliyeti düşüktür. Yüksek tasarım 
esnekliğine sahiptir. Uygulayan kişinin el becerisinden bağımsızdır, bireysel 

hata riskini en aza indirir. Üretimi zor yapılar ek işleme veya yapıştırmaya gerek 
kalmaksızın üretilebildiğinden bu yöntem seçilmiştir.  

El yatırma 
Şeklini almasını istediğimiz kalıba, reçine emdirilmiş elyaf parçalarının elle 

yerleştirilmesi işlemidir. Üretim maliyeti düşük ve üretimde boyutu sınırlaması 
yoktur. Buna karşın kalitesi direkt olarak işçi yeteneğine bağlıdır.  

CNC 
Tezgah ünitesinin komutlar kullanılarak belirlenen ölçü, ileri-geri hareketleri ile 

seri üretim gerçekleştirebilen makinedir. Hızlı ve kolay üretim sağlamasının 
yanında yüksek maliyetli ve titizlik gerektiren bir iştir.  

   Tasarımımızda  K’=1 alınarak tam parabolik 
burun konisi seçilmiştir.  

Vakum 
İnfüzyon 

Üretim Yöntemi Seçim Tablosu 
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Mekanik Görünüm 

Render Alınmış Kanatçık 
Gövde Montajı Gösterimi 

Teknik Resim 
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  Cam Elyaf 

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay 
Üretim Maliyeti Çok pahalı Pahalı Ucuz 

Malzeme Yoğunluğu 1,78 1,85 2,7 
Esneklik Az esnek Çok esnek Esnek 

Isıl Dayanım Çok dayanıklı Dayanıklı Az dayanıklı 
Bağlar Arası 

Sağlamlık 
   En yüksek       Düşük       Yüksek 

        En uygun          Uygun          Uygun değil               Hiç değil 

 Kanatçık – Detay  

56 

 Gereksinimler 
Eliptik Trapez 

Üretilebilirlik Zor Kolay Orta 
Tasarımımızdaki  
Stabilite Aralığı 

1.44-3.47 1.48-3.82 1.55-3.42 

Tasarımımızdaki İrtifa 
Değeri (m) 

3047 3044 3065 

0° hücum açısındaki 
toplam sürükleme (%) 

26 26 25 

5° hücum açısındaki 
toplam sürükleme (%) 

26 26 25 

        En Uygun          Uygun        Uygun değil       Hiç değil 

  
Kanat profili 
(ing. Airfoil) 

Dikdörtgen 

Üretilebilirlik Orta Zor Kolay 
Tasarımımızdaki 
Stabilite Aralığı 

1.55-3.42 1.49-3.49 1.32-3.40 

Tasarımımızdaki 
İrtifa Değeri (m) 

3065 3148 2814 

En Uygun          Uygun         Uygun değil          Hiç değil 

Fiziksel Özellikler 

Gereksinimler 
Kanat Kesiti 

Özellikler 
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Malzemeler 

Kanatçık 
mekanik 
görünüm 

Serbest 
Çizim Yuvarlatılmış 

Karbon Fiber Alüminyum 

Kanatçık Malzeme Seçim Tablosu 

Kanatçık Kesiti Seçim Tablosu 

Kanatçık Tipi Seçim Tablosu 
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   Tablolardaki verilerden yola çıkılarak serbest çizim,  yuvarlatılmış kesit, alüminyum kanat seçilmiştir. Roketimizin daha 
kararlı bir uçuş gerçekleştirebilmesi adına stabilite aralığını minimum düzeyde tutmak önemlidir. Stabilite değişiminde en 
büyük etkenlerden biri ise kanat tasarımıdır.  Hem sürüklemeyi hem de stabilite  aralığını minimum düzeyde tutmak için 
serbest çizim seçilmiştir. Yuvarlatılmış kanat kesiti seçerken ana kriterlerimiz hedeflenen irtifa değerinin karşılanması ve 
üretiminin kolay olması olarak belirlenmiştir. Malzeme olarak  ise  esneklik, maliyet ve üretim kolaylığı açısından 
alüminyum tercih edilmiştir. Alüminyum kanadımız CNC makinesi ile takım üyelerimiz tarafından üretilecektir. 

Üretim Yöntemleri 

 Metal levha üzerinde elektrik akımı geçirilen bir tel ile kesme işidir. Tel elektrot, kesim yapılan parçaya yaklaştığı zaman 
elektriksel boşalımları sayesinde yüksek bir ısı ortaya çıkarmakta ve kısmi metal ergimesi ile parçacık yok edilerek kesim 
gerçekleştirilmektedir.  Telin düşük talaş kaldırma hızı ve kesici boyutunun sınırlı kapasitede olması dezavantaj olmasına 

rağmen hassas kesim yapabilmesi, çapaksız üretim gerçekleştirmesi, üretilen parçanın yüzeyinin pürüzlülüğünün az olması 
ve  yeniden taşlanmasına gerek duyulmaması gibi durumlar göz önüne alınarak bu yöntem seçilmiştir. [6] 

CNC Talaşlı 
İmalat 

Tasarlanmış bir iş parçasının teknik resmi referans alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş kaldırılarak 
istenilen geometrik şekli verme işlemidir. Maliyeti fazla ve üretim aşaması uzun olmasından dolayı bu yöntem tercih 

edilmemiştir. 

Lazer Kesim 
Yüksek ve güçlü bir lazer çıkışının otomasyon sistemi aracılığı ile kesilmesi istenen malzeme üzerine yönlendirilmesi 

işlemidir. Hassas kesim yapabilme özellikleri nedeniyle tercih görmesine karşın bulunduğumuz bölgede erişimi zor bir 
makine olduğundan tercih edilmemiştir.  

Tel Erezyon 

Üretim Yöntemi Seçim Tablosu 
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Birincil Gövde İkincil Gövde Motor Kapağı 

CAD Görünümleri Teknik Resimler 

Birincil Gövde İkincil Gövde Motor Kapağı 

Altimetreye mekanik 
olarak dışarıdan 

ulaşılabilmeyi 
sağlayan aviyonik 

kapağı 
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Karbon 
Fiber 

Alüminyum 

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay 

Sinyal Geçirme Geçirmez Geçirir Geçirmez 

Hafiflik En Hafif Hafif Ağır 

Maliyet Çok pahalı Pahalı Ucuz 

Mukavemet En Fazla Fazla Az 

        En uygun          Uygun           Uygun değil        Hiç değil 

Gereksinimler 

Malzemeler 

Birincil ve İkinci Gövde Malzeme Seçimi 

   Gövdemiz içerisine konumlandırılmış uçuş bilgisayarından, yer 
istasyonuna   veri alabilmek adına gövde malzemesi olarak sinyal 
geçirgenliği yüksek olan cam elyaf seçilmiştir. Karbon fibere göre daha 
az mukavemet olmasına rağmen topoloji optimizasyonu yapılarak 
gerekli kuvvetin E-cam elyaf tarafından karşılandığı görülmüştür. Hem 
maliyetinin karbon fibere göre daha az olması hem de istediğimiz 
uygun kalıplara göre şekillenebilmesi açısından  tercih edilmiştir. 

Üretim Yöntemleri 

Vakum infüzyon tekniği; reçineyi, üretilen kalıp içindeki lamine yapıya 
vakum basıncı ile aktaran sistemdir. Uygulanması titizlik gerektiren 

uzun ve maliyetli bir süreçtir. Buna karşın yüksek mukavemet ve 
hafiflik sağlamaktadır. İki yüzü düzgün ürünler elde edilebilir. Üretim 
için kullanılan kalıbın maliyeti düşüktür. Yüksek tasarım esnekliğine 
sahiptir. Uygulayan kişinin el becerisinden bağımsızdır, bireysel hata 
riskini en aza indirir. Üretimi zor yapılar ek işleme veya yapıştırmaya 

gerek kalmaksızın üretilebildiğinden bu yöntem seçilmiştir.  

El yatırma 

El yatırma işlemi; şeklini almasını istediğimiz kalıba, reçine emdirilmiş 
elyaf parçalarının elle yerleştirilmesi işlemidir. Üretim maliyeti düşük 

ve üretimde boyutu sınırlaması yoktur. Buna karşın kalitesi direkt 
olarak işçi yeteneğine bağlıdır.  

Vakum 
İnfüzyon 

E-Cam elyaf 

Vakum İnfüzyon ile Ürettiğimiz Gövdemiz Üretim Yöntemi Seçim Tablosu 
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Motor kapağı malzemesi seçilirken dikkat edilen en önemli parametre, malzemenin 
motordan çıkan ısıya karşı dayanımı olarak belirlenmiştir. Karbon fiber ya da cam elyaf 
kullanımı, reçinenin eriyip motor kapağının yapısal bütünlüğünün bozulma ihtimali söz 
konusu olduğundan dolayı uygun görülmemiştir. Malzeme olarak alüminyum seçilmiştir. 

Üretim Yöntemleri 
Tasarlanmış bir iş parçasının teknik resmi referans alınarak, parça üzerinden farklı şekil ve büyüklüklerde talaş 
kaldırılarak istenilen geometrik şekli verme işlemidir. Maliyeti fazla ve üretim aşaması uzun olmasına rağmen 

motor kapağımız parabolik serisi denklemine göre tasarlandığı için en uygun üretim yöntemi olarak tercih 
edilmiştir. Böylece yüzey pürüzlülüğünün en aza indirilmesi hedeflenmiştir. 

Tornalama 

İş parçası ayna  (iş parçasının torna tezgahında bağlandığı hareketli parça) ekseninde dönerken sabit kesici 
takımların ilerleme ve paso verme şeklinde olan izafi (göreceli) hareket yapması esnasında talaş kaldırılarak iş 
parçasının istenilen geometriye getirilmesine (istenilen şeklin verilmesine) tornalama işlemi denilmektedir. El 

işçiliği fazla olduğu için uygun görülmemiştir. [7] 

Frezeleme 

Frezeleme işlemi de tornalama işlemine benzemektedir. Tornalama işleminde iş parçası dönme hareketi 
yaparken takım sabit kalır; frezelemede iş parçası sabit kalırken takımlar dönme hareketi yaparak talaş kaldırır.  

Bu sayede torna tezgahlarında elde edemediğimiz geometrileri (kanal açma gibi) frezeleme teknolojisi sayesinde 
elde edebiliyoruz. Fakat  kanal açarak bu parçayı elde etmek iç yüzey için mümkün olsa da dış yüzeyini 

oluşturamayacağından dolayı tercih edilmemiştir. 

CNC Talaşlı 
İmalat 

Üretim Yöntemi Seçim Tablosu 
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Merkezleme 
Halkası 

Motor Bloğu 

Kanat 
Sabitleyicisi 

Entegrasyon 
Gövdesi 

Merkezleme 
Halkası 

Motor Bloğu 

Kanat 
Sabitleyicisi 

Entegrasyon 
Gövdesi 

CAD Görünümleri Teknik Resimler 

Fatura 
Yuvası 

Fatura 
Yuvası 



Herkese Açık | Public 

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

62 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

       Entegrasyon gövdesi birinci gövdeye yapıştırıcı ile sabitlenip ikinci gövdeye sıkı geçme olacaktır. Görev noktasına 
geldiğinde ikinci gövdeden ayrılma gerçekleştirecektir. 
      Kanat sabitleyicisi ve merkezleme halkaları M4 havşa başlı vidalar ile ikinci gövdeye sabitlenecektir. 
      Fatura yuvası, motor yuvasına yapıştırıcı ile sabitlendikten sonra vida adımları ile motor kapağına montajlanacaktır. 

Kanat Sabitleyicisi 

Entegrasyon Gövdesi 

Birinci Merkezleme Halkası 

İkinci Merkezleme Halkası 

Üçüncü Merkezleme Halkası 

Fatura Yuvası 
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  Çelik Pirinç 

Üretilebilirlik Kolay Normal Normal 

Özgül Yoğunluk (g/cm3) 2,72 7,8 8,55 

Maliyet Normal Ucuz Pahalı 

Dayanıklılık Normal En Fazla Fazla 

Esneklik Çok Esnek Az esnek Esnek 

         En uygun            Uygun            Uygun değil          Hiç değil 

Gereksinimler 
Malzemeler 

Entegrasyon Gövdesi Malzeme Seçimi 

  Karbon Fiber Alüminyum 

Üretilebilirlik Zor Zor Kolay 

Sinyal Geçirme Geçirmez Geçirir Geçirmez 

Hafiflik En Hafif Hafif Ağır 

Maliyet Çok pahalı Pahalı Ucuz 

Mukavemet En Fazla Fazla Az 

        En uygun          Uygun           Uygun değil        Hiç değil 

Gereksinimler 
Malzemeler 

Cam elyaf 

Kanat sabitleyicisi, motor bloğu, merkezleme 
halkası, fatura yuvası malzeme seçimi 

Alüminyum 

Sıra No Üretim Yöntemi (Vakum İnfüzyon) 
1  Dış çapı 11.4 cm olan alüminyum çubuk kalıp kullanılacaktır.  

2 
Kalıp yüzeyine 3 kat kalıp ayırıcı wax (RENLASE QV 5110) sürerek cam elyafımızın 

kalıba yapışması önlenecektir.  

3 
Tabaka kalınlığı 0.327 mm olan reçineli ve plain yapılı cam elyaf kumaş (200 gr/m2), 

çubuk kalıba 7 kat sarılarak belirlenen et kalınlığına (3 mm) ulaşılacaktır.  
4 Cam elyafın dış yüzeyi, pürüzsüz olması için Peel Ply soyma kumaşı ile kaplanacaktır. 
5 Fazla reçinenin vakum keçesine geçmesi için delikli naylon kullanılacaktır. 

6 
Vakum naylonu ve sızdırmazlık bandı ile kalıbımızı kapatıp vakum pompası ile 

vakumlama işlemi yapılacaktır. Böylece reçine ve kumaşın birleşmesi sağlanacaktır. 
7  Elektrikli battaniye ile 12 saat bekletilerek reçinenin kürlenmesi sağlanacaktır.  

   Kanat sabitleyicisi, motor bloğu, merkezleme halkası, fatura 
yuvası üretiminde; üretim hatasını ve yüzey pürüzlülüğünü en 
aza indirmek için CNC Talaşlı İmalat yöntemi seçilmiştir. 
Tornalama yöntemi el işçiliğinden kaynaklanacak olası kazalara 
sebep vermemesi açısından uygun görülmemiştir. Her iki 
yöntem de zaman alıcı olduğundan tercih yapılırken bu durum 
değerlendirilmemiştir.   

Üretim Yöntemi Seçim Tablosu 
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     Roketin rampada serbest halde durabilmesini ve ateşlendikten sonra rampadan 
doğrusal bir şekilde çıkmasını sağlayan ray butonlarımız atış alanında Teknofest 
görevlileri tarafından temin edilecektir. 1. ray butonu, ana paraşüt destek bloğuna 
havşa başlı M4 vidası ile 25 mm derinliğe montajlanacaktır. 2. ray butonu ise 1. ray 
butonu ile aynı doğrultuda iki kanatçık arasında kanat sabitleyicisine aynı yöntem 
ile 15 mm derinliğe montajlanacaktır. Bu sayede roket ile olan bağlantısı 
sağlamlaştırılan ray butonlarımız, rampada roketin ağırlığını taşıyabilecektir. Ray 
butonları  arasındaki mesafe 142 cm ve roketimizin ağırlık merkezi bu iki ray 
butonu arasındadır.  
     Roketimizde ray butonları haricinde aerodinamik bütünlüğü bozacak parça 
bulunmamaktadır.  Roketimizin gövdesine tüm alt sistemleri montajlarken 
kullanacağımız vidalar havşa başlı M4 vida olup roketin gövdesine gömülecektir. 
      Roketimizin iç basıncının uçuş boyunca dengeli olması açısından aviyonik 
bölümüne, faydalı yük bölümüne ve motorun hemen bitimindeki bölüme birer 
tane 4 mm çapında statik basınç deliği açılmıştır. Ayrıca AltimeterTwo’nun 
konulacağı aviyonik bölümüne 4 tane daha statik basınç deliği açılacaktır. Böylece 
AltimeterTwo’dan daha doğru ölçüm alınması sağlanacaktır. 
      Mapalarımız M8 boyutunda olup tek parça ve dövülmüş çelikten yapılacaktır. 
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      Ana paraşüt açıldığı anda şok kordonunun taşıması gereken kütle: 

     Buna göre çekme dayanımı 4000 N olan polyester malzemeden üretilmiş şok 
kordonu kullanılacaktır. 

𝐹:𝑚𝑎𝑟𝑢𝑧 𝑘𝑎𝑙𝚤𝑛𝑎𝑛 𝑘𝑢𝑣𝑣𝑒𝑡 (𝑁) 

𝑚: ş𝑜𝑘 𝑘𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑢𝑛𝑢𝑛 𝑡𝑎ş𝚤𝑚𝑎𝑠𝚤 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑘𝑒𝑛 𝑘ü𝑡𝑙𝑒 (𝑘𝑔) 

𝑎: 𝑖𝑣𝑚𝑒 𝑚/𝑠2  

𝑆: 𝑔ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 (1.5) 

𝑔: 𝑦𝑒𝑟ç𝑒𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑖𝑣𝑚𝑒𝑠𝑖 9.80665 𝑚/𝑠2  

𝐺 =
𝑎

𝑔
=
138.057

9.80665
 

      Roketimiz ana paraşütü açıldıktan sonra anlık olarak 138.07 m/s2 ivmeye 
maruz kalmaktadır. Şok kordonunun dayanıklılığını test etmek için maruz kalınan 
G kuvveti hesaplanmıştır. 

𝐺 =14.077 

     Şok kordonunun taşıması gereken asgari kuvvet: 

= 27.269 − 4.835 − 4.020 − 0.159 = 18.255 𝑘𝑔 

𝐹 = 𝑚 × 𝑎 × 𝑆 = 18.255 × 138.057  × 1.5  𝐹 = 3780.34 𝑁 
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= Roket toplam kütle-Yakıt kütlesi-Faydalı yük-Faydalı yük paraşütü 

İvme-İrtifa Grafiği 

Şok Kordonu 
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Motorun rokete nasıl entegre edileceği gösterilmelidir 

• Şekilde bağlantı yönteminde kullanılacak 
M4 havşa başlı vidalar elemanlar 
belirtilmiştir. 

Motor montaj linki: 
https://youtu.be/ywD_E_x

VHNM 

https://youtu.be/ywD_E_xVHNM
https://youtu.be/ywD_E_xVHNM
https://youtu.be/ywD_E_xVHNM


Herkese Açık | Public 

Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay  

67 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

Motorun Montajlanacağı Alan «Motorla Birlikte» Kesit Görünüm  
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Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik  

Motor Bölümü 

Birincil Motor (M1545) 
ölçümlerine göre tasarlanan 

motor yuvasının; ikinci motor 
(M2020) takılması durumunda 
yuva içinde oluşacak boşluklu 

bölgeye, dış çapı motor 
yuvasının iç çapı ile aynı ölçüme 
sahip, 2 kg kütleli motor destek 
bloğu eklenmiştir. Bu parçanın 
malzemesi alüminyum olarak 

belirlenmiştir. 

Değişken Birincil Motor İkinci Motor 

Kalkış İtki/ Ağırlık 
Oranı 

6.68  9.39 

Rampa Çıkış Hızı 
(m/s) 

25.7   31.48 

Stabilite (0.3 Mach 
için) 

 2.21  2.18 

En Büyük İvme (g)  6.19  8.67 

En Yüksek Hız (m/s) 256   261.24 

En Yüksek Mach 
Sayısı 

 0.77  0.78 

Tepe Noktası İrtifası 
(m) 

 3065 3069  
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     Faydalı yük alt ve üst destek 
bloklarının her biri eşit boyuttadır ve 
entegrasyon gövdesine 6 adet vida ile 
sabitlenecektir. 

     Yay itki bloğu entegrasyon 
gövdesine 6 adet vida ile 
sabitlenecektir.  

   

     Motor bloğu ikincil gövdeye motor 
yuvasının bitim noktasına 12 adet 
vida ile sabitlenecektir.   

     Ana paraşüt destek bloğu 8 adet 
vida ile birincil gövdeye 
montajlanacaktır. Birinci kurtarma 
sistemimizin gövdeye montajı 
yukarıda gösterildiği gibidir.    

    Kurtarma sistemlerinin gövdelere montajında M4 
havşa başlı vidalar kullanılacaktır. Bu vidalar 
aerodinamiği bozmaması açısından roketin gövdesi 
boyunca aynı doğrultuda konumlandırılmıştır. 

20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 



Herkese Açık | Public 

Roket Bütünleştirme Stratejisi 

70 

      Kanadımızın gövdeye montajında ilk geçecek kısım 
şekilde 1 ile gösterilen fin tab ucudur. Daha sonra 2 ile 
gösterilen kısım gövdeye geçirilecektir. Fin tab ucu 
gövdenin iç yüzeyine dayanacaktır. Kanadımızın 
gövdeye geçme işlemi tamamlandıktan sonra kanat 
sabitleyicisi fin tablara geçecek şekilde gövde içine 
konumlandırılacaktır. M4 havşa vida ile gövdeye 
monte edilecektir.  

1 

2 

      Kanat sabitleyicimiz gövdeye montajlandıktan sonra 
motor yatağımızın etrafındaki  merkezleme halkaları ikincil 
gövdenin üzerinde açılan deliklere M4 havşa başlı vida ile 
sabitlenecektir. 
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 Atış alanında Teknofest ekipleri tarafından temin 
edilecek olan motor roketin bütün montajı bittikten 
sonra motor yuvasına geçirilecektir. Motor kapağı 

motor yuvasının bitimindeki fatura yuvasına 
üzerindeki vida adımları ile sabitlenecek ve motorun 

uçuş boyunca roket içerisinden düşmesini 
engelleyecektir. Motor kapağımızın tasarımı nozul 
çıkışını engellemeyecek şekildedir. Ayrıca daralan 
şekli sayesinde, gelen hava akımının roketimizle 

teması devam etmekte ve sürükleme azalmaktadır. 

  AltimeterTwo  cihazımız 
roketimizin birincil gövdesinde 

aerodinamiği bozmayacak 
şekilde açtığımız kapaktan 

yuvasına yerleştirilip sonrasında 
kapağı vidalanarak sabit bir 
şekilde yerinde kalacaktır. 

 Burun omuzluğu çapı, entegre gövdenin dış çapıyla 
aynı olacak şekilde birincil gövdeye sıkı geçme olacak 
ve kurtarma esnasında açılabilecek sıkılıkta olacaktır. 

Roket Bütünleştirme Stratejisi 
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 Entegrasyon gövdemizin dış çapı 
birincil gövdemizin iç çapına neredeyse 
eşit olacak şekilde dizayn edilmiş olup 

birincil gövdemize sabit ve ikincil 
gövdemize sıkı geçme olacak şekilde 

montajı yapılacaktır. Entegrasyon 
gövdesi birincil gövdeye yapıştırılacak 
ve eğer gerek görülürse vidalanarak 

sağlamlaştırılacaktır. 

Roket Bütünleştirme Stratejisi 
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Atış Alanında Roket Bütünleştirme Stratejisi 

1 
Birinci kurtarma sistemi, birincil gövdeye;  ikinci kurtarma sistemi entegrasyon 

gövdesine vidalanır.  
2  Motor bloğu ikincil gövdeye vidalanır. 
3  Kanatlar ikincil gövdeye geçirilir ve kanat sabitleyici  vidalanır. 
4  Motor yuvası ikincil gövdeye geçirilir ve merkezleme halkaları ile gövdeye sabitlenir. 
5  Birincil gövdeye sırasıyla ana paraşüt, yay ve sürüklenme paraşütü yerleştirilir. 
6  Burun konisi birincil gövdeye geçirilir.  
7 Faydalı yük ve paraşüt entegrasyon gövdesinin içerisindeki yuvasına yerleştirilir.  
8 Entegrasyon gövdesinin dışarıda kalan kısmı ikincil gövdenin içerisine geçirilir.  
9 Motor, motor yuvasına geçirilir ve motor kapağı ile sabitlenir. 

10 AltimeterTwo, birincil gövdedeki vidalı kapak açılarak aviyonik bölümüne yerleştirilir.  
Yukarıdaki adımlar atış alanında sırasıyla uygulanacaktır.  

Roketin bütün alt sistemlerinin montajı: 
https://youtu.be/IsqL4fbOY_g 
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Detaylı gösterimler ve açıklamalar analizlerin altında belirtilecektir. 

Yayın yaptığı iş:  

      Mesh yapıları verilirken element size 20 olarak belirlenerek etki edecek olan kuvvetler belirttiğimiz formül ve teorilerle 
uygulanmıştır. Bu formülleri analiz ortamında modellemek için kullandığımız işlemler gerçeğe yakın sonuçlar verdiği nitelikte 
kanıtlar özellik taşımış olmaktadır. 

      Etki-Tepki yasasına göre; aşağıdaki görsellerde 
modellendiği gibi her yüzey kendisine etkiyen kuvvete 
karşılık eşit ve zıt yönlü bir tepki verir. 

Kullanılan parametreler: 
𝜌= Havanın yoğunluğu 
A= Referans alan 
𝐶𝐷= Sürükleme katsayısı 
V= Roket hızı 
F= Yaya uygulanan kuvvet 
k= Yay sabiti 
x= Yayın sıkışma miktarı 
𝑥𝑖= Yayın sıkışmadan önceki 
uzunluğu 
𝑥𝑠= Yayın sıkıştıktan sonraki 
uzunluğu 

𝐹𝑒𝑡𝑘𝑖 = −𝐹𝑡𝑒𝑝𝑘𝑖 

𝑊𝑦 =  𝐹𝑑𝑥 =  −𝑘𝑥𝑑𝑥 = −
1

2

𝑥2

𝑥1

𝑘𝑥𝑠
2 − −

1

2
𝑘𝑥𝑖

2 = −
1

2
𝑘 𝑥𝑠

2 − 𝑥𝑖
2

𝑥2

𝑥1

 

Sürükleme kuvveti: 𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐴𝐶𝐷𝑉

2 
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      Kanat üzerindeki deformasyon ve stres ölçümlendirilirken hem drag kuvvetlerinin eksenel anlamda enine etki ettiği 
kuvvetler ve roketin anlık ivmesiyle ortaya çıkan etki kuvvetlerinin toplamını bağlantı noktalarından uyguladık. Hesaplanan 
Newton değerlerinin biraz daha üzerindeki analiz sonuçlarına göre malzemesi tanımlanmış olan kanadımız, en zorlu şartlarda 
bile stabil bir şekilde uçuşu tamamlayabilecek ve herhangi bir stabilite kaybına yol açmayacaktır. Mesh yapılırken element size 
10 mm ve kanat geometrisine uygun metot seçilmiştir.  
 

Kanat Eşdeğer Stres Kanat Toplam Deformasyon 

     Bu başlık altında incelenen analizler; roketimizde kullanılacak malzeme numunelerinin basma çekme test sonuçlarından 
aldığımız veriler, ANSYS malzeme kütüphanesinde yeni bir kütüphane oluşturularak yapılmıştır. Kompozit analizler 
oluşturulurken ACP Pre kısmından kumaş kalınlığı, reçine kalınlığı daha önce üretim sonucundaki veriler ile belirlenerek 
yapısal analiz yapılmıştır. 
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     Birinci gövdenin stress ve deformasyonu hesaplanırken yapılan işlemlerin bir diğeri de yield strength lerden yola çıkıp 
malzeme dayanımının ölçümlendirilerek yapılmasıdır. Kuvvetler birden fazla iterasyonda farklı yönlerde farklı sabitlenmiş 
parça yüzeylerine uygulanmış ve bunların toplamı olarak maksimum dayanım sınırları belirtilmiştir. Çıkarımlara göre motor 
yuvamızın termal analizinin yanı sıra dayanım olarak da bir sorun yaşamayacaktır.  

Birinci Gövde Eşdeğer Stres Birinci Gövde Toplam Deformasyon 

     Mesh yapılırken gövdenin silindir bir geometriye sahip olduğu için sweep metodu seçilmiştir ve element size 20 mm 
alınmıştır. Bu analizlerde gövdenin yaydan gelen kuvvete dayanıklı olduğu gösterilmiştir.  
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Burun Toplam Deformasyon Burun Eşdeğer Stres 

     ANSYS - Static Structural programını kullanarak burun roketten ayrılırken burunun shoulder'ına yaydan gelen kuvvetten 
dolayı shoulder'ın hem deformasyon hem de stress değerlerine bakılacaktır 
     Burunun detaylı bir mesh olması için burun hacmini seçilip sizing olarak tanımlanmıştir 
     Burun konisi analizimiz yapılırken bu sefer yay kuvvetlerimizin de bileşenleri kullanıldı.  Yayımızın sıkıştırılma oranı ve 
diğer parametreleriyle beraber yaklaşık olarak uyguladığı 150 N değeri burun omuzluğumuza ve burun konimize  kritik bir 
hasar vermeyecek şekilde tasarlanmış olduğunu bu hesaplamalar ve modellemelerle analizimizde test etmiş ve burun 
konimizin herhangi bir hasar almadan sağlam bir şekilde yere inebileceği doğrulanmıştır. 
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  NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 

Yapısal/ Mekanik Mukavemet Testleri                                         
Düşme Testi                                         
Basma Testi                                         
Gövde Çekme Testi                                         
Mapa Çekme Testi                                         
Eğilme Testi                                         
Montaj Testi                                         
Roketin Ağırlık Merkezinin Belirlenmesi                                         
Roketin Basınç Merkezinin Belirlenmesi                                         
Kararlılık Testi                                         

Yapısal Test Takvimi 
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      İki gövde arasındaki bağlantıyı sağlayan entegrasyon gövdesi için Araldite 2015 epoksi yapıştırıcı 
kullanılması öngörüldü. Yapıştırıcının çekme testini yapabilmemiz için öncelikle  150 mm uzunluğunda, 25 mm 
genişliğinde ve 15mm kalınlığında 6 numune kullanıldı. Numunelere ek olarak alüminyum plakadan 
kestirdiğimiz parçalar ile ekleme yapıldı. Makinenin çene kısmında kayma olmaması ve daha yakınsak bir sonuç 
alınması için bu işlem gerçekleştirildi. 
      Bir sonraki aşamada iki numune üst üste binecek şekilde yapıştırıldı ve  24 saat içinde kürlenmesi sağlandı. 
Daha sonrasında numune çekme makinesinde çekme işlemi yapıldı. Bu doğrultuda çıkan veriler ile Araldite 
2015 epoksi yapıştırıcı kullanılmasına karar verildi. 
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YAPILACAK TESTLERİN DETAYLARI 

TEST ADLARI TEST YÖNTEMLERİ TEST BAŞARI KABULÜ 

Gövde Montaj 
Testi 

Entegrasyon gövdesinin birinci gövdeye sabitlenmesi 
yapıştırıcı ile yapılacaktır. 

Yapıştırma işleminden sonra montaj bölgelerine uygulanan yüklere 
direnç gösterip ayrılma ya da açılma gibi durumlar gözlemlenmediği 

takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Düşme Testi 
Üretimi tamamlanan gövde ve burun konisinin farklı 
yüksekliklerden serbest bırakılmasıyla yapılacaktır. 

Düşen parçalarda kırılma veya zedelenme gibi durumlar 
gözlemlenmediği takdirde test başarılı kabul edilecektir.  

Basma Testi 
Gövde ve kanatçık malzemesi numunesine çekme 
deneyi test cihazında basma yükü uygulanacaktır. 

Kısalma veya ezilme gibi durumlar gözlemlenmediği takdirde test 
başarılı kabul edilecektir. 

Gövde Çekme 
Testi 

Gövde malzemesi numunesine çekme deneyi test 
cihazında çekme kuvveti uygulanacaktır.  

Gövdede uzama veya kopma gibi durumlar gözlemlenmediği takdirde 
test başarılı kabul edilecektir. 

Mapa Çekme 
Testi 

Mapanın montajı tamamlandıktan sonra ip yardımıyla 
çekme kuvveti uygulanacaktır. 

Mapanın montajlı olduğu bölgede  deformasyon gözlemlenmediği 
takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Eğilme Testi 
Gövdenin bir ucu sabitlendikten sonra diğer ucundan 

gövdeye dik yönde kuvvet uygulanacaktır.  
 

Gövdede eğilme veya bükülme gibi durumlar gözlemlenmediği 
takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Motor Bloğu 
Dayanım Testi 

Ürettiğimiz gövdenin iç çapına göre ürettiğimiz motor 
bloğumuz gövde içine montajlanıp test cihazında 

basma yükü uygulanacaktır.  

Motor tarafından üretilen 1840 N değerindeki itki kuvveti, güvenlik 
katsayısı ile birlikte 2760 N olarak referans alınmıştır. Blok bu kuvvete 

karşı dayanım gösterdiği takdirde test başarılı kabul edilecektir. 

Testlerimiz Atakum Gençlik Merkezindeki atölyemizde, Karadeniz İleri Teknoloji Araştırma 
ve Uygulama Merkezinde ve Exploria şirketinde gerçekleştirilecektir. 
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ÜRETİM TAMAMLANDIKTAN SONRA YAPILACAK TESTLERİN DETAYLARI 

TEST ADLARI TEST YÖNTEMLERİ TEST BAŞARI KABULÜ 

Montaj Testi 
Üretim tamamlandıktan sonra her bir parça birbirine entegre edilip 

sökülecektir. 
Parçalar kolayca birbirleriyle uyum içinde birleştirilip 

ayrılabildiği takdirde test başarılı kabul edilecektir.  

Roketin Ağırlık 
Merkezinin 

Belirlenmesi 

Roketin bir cisim üzerine konularak dengeye geldiği nokta tespit edilecektir. 
Ayrıca roket iple asılarak dengeye geldiği nokta tespit edilecektir. 

Test sonucunda belirlenen nokta OpenRocket 
datalarıyla karşılaştırılıp sonuçların aynı olması 

durumunda test başarılı kabul edilecektir. 

Roketin 
Basınç 

Merkezinin 
Belirlenmesi 

Basınç merkezi noktasının belirlenmesinde farklı yöntemler vardır. Bunlardan 
ilki roketimizin iki boyutlu halini kartona çizip kestikten sonra dengeye 

geldiği noktayı bulmaktır. Bu nokta CLA noktasıdır ve roketin hücum açısının 
90 derece olduğu andaki basınç merkezi konumunu vermektedir. Ama bizim 

roketimiz hiçbir zaman bu açıda uçuş gerçekleştirmediği için gerçekteki 
basınç merkezi noktamız bu yöntemle hesaplanandan daha geridedir. Kesme 

yöntemi kullanıldığında buna dikkat edilmelidir. Diğer bir yöntem ise 
Barrowman denklemlerinin kullanılmasıyla matematiksel işlemler yapmaktır. 

Test sonucunda belirlenen nokta OpenRocket 
datalarıyla ve yapılan hesaplamalarla karşılaştırılıp 

sonuçların aynı olması durumunda test başarılı 
kabul edilecektir. 

Kararlılık Testi 

Roketin kararlı olduğunu anlamak için farklı yöntemler mevcuttur. Bunlardan 
ilki rüzgar tüneli deneyidir. Roketimiz, deney odasına dengeye geldiği 

noktadan asılır ve fan çalıştırılarak  karşıdan hava akımı verilir. Diğer bir 
yöntem ise roketimizin dengeye geldiği noktadan ip ile bağlayıp başımızın 

etrafında döndürmektir. 

Rüzgar tüneli deneyinde roket,  yönünü akıma karşı 
çevirdiği takdirde test başarılı kabul edilecektir. 
Diğer yöntemde de roket açı vermeden düz bir 

şekilde başımızın etrafında dönüş gerçekleştirirse 
test başarılı kabul edilecektir. Bütün bunlar 

roketimizin kararlı olduğunu gösterir.  
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Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 Optimizasyon Kriteri-3 

Burun Konisi 
Yapı Seçimi 

Konik/ Ogive/ Eliptik/ Power 
Serisi/ Parabolik/ Hack Serisi 

Sürükleme (Tasarım seçeneklerindeki burun 
konilerinden minimum değere sahip olan) 

Üretilebilirlik 
Hedeflenen İrtifaya 

ulaşma (3048m) 

Sonuç ve 
Tasarıma 

Etkisi  

       Farklı görev ve amaçlarda kullanılmak üzere bir çok burun konisi tipi vardır. Bizim görevimizi kapsayan ses hızının altındaki 
uçuşlar için en az sürükleme kuvveti oluşturan Power serisi, Hack serisi ve Parabolik burun konisi tipleri arasından üretim 
kolaylığı göz önüne alınarak Parabolik burun tipi seçilmiştir.  Yine görev kapsamında roketin çıkması gereken maksimum irtifa 
seviyesine(10000ft) en yakın uçuşu gerçekleştirecek burun konisi tipi Parabolik burun konisidir. (3065m - 10055.77ft)   

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

Burun Konisi 
Malzeme Seçimi 

Karbon Fiber/ Cam 
Elyaf/ Alüminyum 

Hedeflenen irtifaya 
ulaşma (3048m) 

Kütle (Tasarım seçeneklerindeki 
malzemelerden en hafif olan) 

Sürtünmeden kaynaklı ısıya karşı dayanım gösterme 
(Tasarım seçeneklerindeki malzemelerden erime 

noktası sıcaklığı maksimum olan) 

Sonuç ve 
Tasarıma Etkisi  

       Burun konisi, uçuş sırasında havanın uyguladığı sürtünme ve basınç kuvvetleri direkt karşılayan parçadır. Bu kuvvetlere karşı 
dayanıklı olması ve sürtünmeden kaynaklı oluşan ısıdan etkilenmemesi gerekmektedir. Karbon fiber malzemenin ısıl ve mekanik 
dayanımı, burun konisini etkileyecek kuvvetleri karşılamak için fazlası ile uygundur.  Aynı zamanda karbon fiber malzeme, hafif 
olması nedeni ile roketin gövdesi üzerine fazla bir yük bindirmeyececektir.   

Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 

Gövde Malzeme Seçimi Karbon Fiber/ Cam Elyaf/ Alüminyum Sinyal İletimi Kütle 

Sonuç ve Tasarıma Etkisi  

   Sinyal iletimi düşük ve maliyeti fazla olduğu için karbon fiber tercih edilmemiştir. Alüminyuma 
nazaran çok daha hafif olması ve sinyal iletiminin daha iyi olması sebebiyle gövde malzemesi 
olarak  cam elyaf seçilmiştir. Alüminyumun seçilmesi durumunda ağırlığın artması ile beraber irtifada 
bir düşüş gözlemlendiğinden tasarımda birçok değişikliğe gidilmesi gerektiği için uygun görülmemiştir.  
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Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 Optimizasyon Kriteri - 3 

Kanatçık Yapısı Eliptik/ Trapez/ Serbest Çizim Üretilebilirlik Hedeflenen irtifaya ulaşma (3048m) Stabilite aralığı (1.5-3.5) 

Sonuç ve 
Tasarıma Etkisi  

        Kanatçıklar, roketin gerekli stabilite değerlerinin sağlanmasında ve roketin hedeflenen apogee noktasına 
ulaşmasında büyük rol oynamaktadır. Serbest çizim yöntemi ile üretilecek olan kanatçıklar, değişim gösteren 
stabilite değerlerini istenen seviyelere çekerken tasarımcıya büyük kolaylık sağlamakta ve roket tasarımı 
üzerindeki büyük değişimlerin önüne geçmektedir. 

Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 Optimizasyon Kriteri - 3 Optimizasyon Kriteri - 4 

Kanatçık Malzeme 
Seçimi 

Karbon Fiber/ Cam 
Elyaf/ Alüminyum 

Üretilebilirlik 
Maliyet (Tasarım seçeneklerindeki 

malzemelerden en ucuz olması) 
Hedeflenen İrtifaya 

Ulaşma (3048m) 
Stabilite Aralığı (1.5-3.5) 

Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi  

       Kolay üretilebilirlik ve düşük maliyetinin yanında, roket için optimum irtifa ve stabilite değerlerini taşıdığı için kanatçık 
malzemesi olarak alüminyum seçilmiştir. Isıl dayanımının düşük olmasının yaratacağı olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak amacıyla 
kanatçıklar, motor çıkış yuvasından belirli bir mesafe uzağa konumlandırılmıştır.   

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

Kanatçık Sayısı 3 kanatçık/ 4 kanatçık/ 5 kanatçık Sürükleme Kütle Hedeflenen İrtifa (3048m) 

Sonuç ve 
Tasarıma Etkisi  

       Kanatçık sayısının gereğinden fazla olması durumunda sürükleme önemli ölçüde artar. Bu durum ayrıca maliyeti 
de artırır. Tasarladığımız rokette istenen apogee, stabilite değerlerini sağlamak için 4 kanatçık tercih edilmiştir.  
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Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 

Regülatör Sayısı 
Tek regülatör/ 2 

regülatör 
Zorlanma Akımı Isınma 

Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi  

     Aviyonik bloğunun çektiği akım iki regülatör hattı üzerine yayılarak 
ısınmasının engellenmesi ve her bir regülatörden çekilen akımın 
azaltılması tasarlanmıştır. 

Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri-1 

Besleme Hattı 
Sayısı 

Tek besleme hattı/ birden 
fazla besleme hattı 

Besleme hattı 
yoğunluğu 

Komponent Yerleşimi 

Sonuç ve 
Tasarıma Etkisi  

     Kartlar arasında besleme verirken birden fazla hat üzerinden besleme 
yaparak tek bir besleme hattına akım yüklenmesini engellenmesi ve 
komponent yerleşimin en optimize şekilde yapılması tasarlanmıştır. 

Gereksinim  Tasarım Seçenekleri  Optimizasyon Kriteri-1  Optimizasyon Kriteri - 2 

İrtifa Sensörü 
Tek irtifa sensörü/ İki 

irtifa sensörü 
Doğru ölçüm yapabilme 

(çözünürlük) 
Çalışma aralığı (metre) 

Sonuç ve Tasarıma 
Etkisi  

     Uçuş bilgisayarında bulunan iki irtifa sensöründen gelen verilerin ortalaması 
alınarak daha doğru irtifa ölçümü yapılması öngörülmüştür. 
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No 
Gereksinim 
Madde No. 

Gereksinim  
Karşılama 
Durumu 

KTR 
Slayt No 

Açıklama 

1 3.1.6. 
Yarışmaya Orta İrtifa Kategorisi’nde lise, lisans ve lisansüstü 

öğrencileri ile mezunlar katılabilir. 
  2 Takımımız lisans öğrencilerinden oluşmaktadır. 

2 3.1.7. 
Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından kurulan karma takımlar 

yarışmaya kabul edilir. 
  2  

Takımımız Karabük, 19 Mayıs ve Samsun 
Üniversitesindeki öğrencilerden oluşmaktadır. 

3 3.1.10. Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.   2 Tanyeli Roket Takımı olarak katılım gösterdik. 
4 3.1.11. Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır.   2 Takımımız 6 kişiden oluşmaktadır. 

5 3.1.12. Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak yer alamaz.    - 
Takımımızdaki hiçbir üye başka bir roket 

takımında yer almamaktadır. 

6 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 

Takımımızın 1 danışmanı vardır ve 3.1.26. 
numaralı isterleri karşılamaktadır. 

7 3.1.14. 
Bir takım sadece bir kategoriden başvuru yapabilir. İki farklı 

kategoriden başvuru yaptığı tespit edilen takımlar (ve üyeleri) 
değerlendirilmeye tabi olmadan yarışmadan elenecektir. 

   2 
Tanyeli roket takımı sadece orta irtifa 
kategorisinde başvurusunu yapmıştır. 

8 3.1.17. 
Yarışmacılar gerekli görülen hesaplamaları, raporları, sunumları ve 

ilgili diğer dokümantasyonları Yarışma Komitesinin belirlediği 
standartlara uygun olarak hazırlamalıdır. 

  
 84, 85, 86, 87, 88, 
89, 90, 91, 92, 93 

Kontrol listesinin hazırlanmasıyla standartlara 
uygun hazırlanıldığı anlaşılmıştır. 

9 3.1.21. 
Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli Personel 

Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) hazırlamalıdır. 
  

2, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 
90, 91, 92, 93, 94, 95, 

96, 97, 98 

İsterlerin hepsi karşılanacak şekilde kapsamlı 
proje planı oluşturulmuştur. 

10 3.1.23. 
Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı 

listelenmelidir. 
  -  İstenen liste hazırlanmıştır. 

11 3.1.26.1 Her takımın yalnızca bir danışman bulundurması gerekmektedir.    2 Takımımızda 1 tane danışman mevcuttur. 

12 3.1.26.2 Bir danışman yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir    2 
Danışmanımız sadece Tanyeli Roket Takımının 

danışmanlığını yapmaktadır. 
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13 3.1.26.3 

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

danışmanları kabul edilecektir. 

  - 
Danışmanımız Çetin Kurnaz geçen sene 
alçak irtifa kategorisinde Tanyeli Roket 

takımının danışmanlığını yapmıştır. 

14 3.1.26.4 

Danışman olarak görev yapacak kişiler, çalıştığı ilgili eğitim/öğretim 
kurumlarından alacakları öğretmenlik/eğitmenlik/akademisyenlik yaptığına ve 
kurum tarafından yarışma takımı için danışman olarak görevlendirildiğine dair 

belgeyi KTR ile sisteme yüklemelidir. 

   - İstenen belge sisteme yüklenmiştir. 

15 3.1.26.5 
Danışman olarak görev yapacak kişilerin danışmanlık görevlerini yerine 
getireceğine dair belgenin ıslak imzalı hali KTR ile sisteme yüklenmesi 

gerekmektedir. 
   - 

Belge hazırlanıp ıslak imzalı haliyle KTR 
raporu ile birlikte yüklenmiştir. 

16 3.1.26.9 

Üniversite takımlarında öğretim üyesi/akademisyen danışmanlar Mühendislik ve 
Fen Bilimleri alanlarında herhangi bir fakültede görevli akademisyen (araştırma 

görevlisi, öğretim üyesi) veya daha önce yurt içi veya yurt dışında roket 
yarışmalarını katılım sağlamış herhangi bir alandan akademisyen olmalıdır. 

  -  
Danışmanımız Çetin Kurnaz geçen sene 
alçak irtifa kategorisinde Tanyeli Roket 

takımının danışmanlığını yapmıştır. 

17 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). 

  68  

Seçilen M1545 ve M2020 motorlarının çap 
değerleri aynıdır. Motor yuvası içinde 
oluşan boşluğa motor destek bloğu 

eklenmiştir. 

18 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. 
  25, 34, 47, 48 

Roketimizde 2 tane GPS olacaktır. Birincisi 
aviyonik blokta, ikincisi faydalı yükte 

konumlandırılacaktır. 
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19 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. 

  -  İstenilen şablonda bu bilgiler yer almaktadır. 

20 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. 
  -  Benzetim raporunda bu bilgiler yer almaktadır. 

21 3.2.1.21 
Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına kadar 

yapılacaktır. 
   - Benzetim raporunda bu bilgiler yer almaktadır. 

22 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır.    18, 19, 20 Paraşüt kullanılmıştır. 

23 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. 

  18, 19, 20  3 adet paraşüt kullanılmıştır. 

24 3.2.2.5 
Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt 

azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında) açılacaktır. 
  7, 16  

Sürüklenme paraşütümüz maximum irtifa değeri 
olan 3065 m den hemen sonra açılacaktır. 

25 3.2.2.6 

Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu paraşüt ile roketin düşüş 
hızı azaltılmalıdır; ancak düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olmamalıdır. (Düşüş 
hızı 20 m/s’den daha yavaş olursa roket rüzgâr tarafından sürüklenebilir. Rüzgâr 

hızının etkisi dikkate alınarak bu değerin 20-40 m/s aralığında olması tavsiye 
edilmektedir). 

  20  

Birincil paraşütün açılmasından ana paraşütün 
açılmasına kadar roketimizin hızı, 26.63-29.50 

m/s aralığında iniş gerçekleştirecektir. Spill hole 
sayesinde dengeli bir iniş gerçekleşir. 
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26 3.2.2.7 
Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli analizler, 

simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır. 
  20  

Gerekli simülasyonlar yapılarak birincil paraşütün bu 
aralıkta iniş yapacağı gözlemlenmiştir. Matematiksel 

denklemler ile doğrulanmıştır. Testler yapılacaktır. 

27 3.2.2.8 
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi ile 

kurtarılmalıdır. 
  7, 16 

Roketimizin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek 
bir paraşüt sistemini kullanarak iniş gerçekleştirecektir. 

28 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. 

   7, 26 

Operasyon konsepti (CONOPS)-1 başlıklı yansıda 
gösterdiğimiz ve uçuş profil tablosu ile desteklediğimiz 

bu maddede faydalı yükümüz tek başına kendi 
paraşütüyle bağımsız olarak iniş gerçekleştirecektir. 

29 3.2.2.10 
İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt en 

erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır. 
  16  Ana paraşüt 500 m yükseklikte açılacaktır. 

30 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. 
   7, 16 

Ana paraşüt açıldıktan sonra roketimiz 7.08-6.99 m/s 
hız aralığında inişini gerçekleştirmiştir. 

31 3.2.2.12 
Roket, tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi bir ayrılma 
gerçekleştiremez (Faydalı Yük bırakma, paraşüt açma vb.). 

  7, 27 
Roketimiz tepe noktasına ulaşmadan önce herhangi 

bir açılma gerçekleşmemektedir. 

32 3.2.2.14 Mekanik ya da soğuk gaz üreteci olan bir sistem de kullanılabilir.   
12, 13, 14, 
15, 16, 17  

Kurtarma ve ayrılmalar için mekanik bir sistem olan 
yaylı ayrılma mekanizması kullanılmıştır. 

33 3.2.2.19 
Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin (faydalı yük 

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

   25,34 
Roketimizde 2 tane GPS, radyo verici olacaktır. Birincisi  

blokta, ikincisi faydalı yükte konumlandırılacaktır. 

34 3.2.2.20 
Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli konum 

verisi paylaşacaktır. 
   24,48 Şart sağlanmaktadır. 

35 3.2.2.21 
Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın 

ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktır. 
   25,38,45 

Roket ve faydalı yük, hem dikey hem de GPS ile yatay 
hızlarını tespit eder. 
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36 3.2.2.22 
Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır (Roketin düşüş hızı bu 

sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir). 
  47,48  

Yer istasyonu yazılımımız, roketten ve faydalı 
yükten gelen, irtifa, hız, konum, ve benzeri 

verileri gerçek zamanlı olarak çizdirir. 

37 3.2.2.23 
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle uzaktan rahat 

görülebilmesi için) olacaktır. 
  20  

Sürükleme, faydalı yük ve ana 
paraşütlerimizin renginin sırasıyla; turuncu, 

kırmızı, siyah şeklinde olması planlanmaktadır. 

38 3.2.2.24 
Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin kesinlikle beyaz ve mavi 

renklerde veya bu renklerin farklı tonlarında olmaması gerekmektedir. 
   20 

Paraşütlerimizin rengi beyaz ve mavi 
tonlarında değildir. 

39 3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır.   25  
Faydalı yükümüz 4020 gram alınarak minimum 

isterin üzerinde kalmaktadır. 

40 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  

Faydalı yük iki gövdeyi birbirine bağlayan 
entegrasyon gövdesinde bulunmaktadır ve 

kolay bir şekilde sistemden ayrılması 
sağlanacaktır. 

41 3.2.3.3 
Lise ve orta irtifa kategorilerinde faydalı yüklerin herhangi bir bilimsel görevi 
yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu kategorilerde asgari 4 kg’lık 

herhangi bir ağırlık faydalı yük olarak kabul edilecektir. 
  26  

Faydalı yükümüz bilimsel maksatlı olmamakla 
birlikte özgün tasarıma sahiptir. 

42 3.2.3.6.1 

Asgari 4 kg kütleye sahip olacak faydalı yükün (Faydalı yük içerisindeki bütün 
bileşenler bu 4 kg içerisine dâhildir) uçuşun başından sonuna kadar belirli bir 

frekansta ve sürekli olarak asgari üç (3) farklı uçuş karakteristiğinin 
ölçümlenmesinin yapılması ve bu verilerin yer istasyonuna canlı olarak indirilmesi, 

  25,47  

Faydalı yükümüz, 10 Hz sıklığında belirlenen 
veri paketini yayınlar. Bu veri paketi, 

üzerindeki sensörlerden elde edilen verileri 
içerir.  

43 3.2.3.7 
Madde 3.2.3.6.1 ve 3.2.3.6.2’de belirtilen örnek sistemlere benzer yapıda olan 
veya özgünlük ile inovasyon içeren faydalı yükler için yapılacak öneriler ÖTR’de 

TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine sunulacaktır. 
   27 ÖTR’de belirttiğimiz sistem KTR’ye taşınmıştır.  
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44 3.2.3.9 
Takımlar tarafından geliştirilecek özgün faydalı yükler Yarışma Komitesi’ne 

sunulmalı ve ÖTR ile ön onay alınmalıdır. 
   27 

Faydalı yükümüzün, üzerinde bulundurduğu 
aviyonik sistem tarafımızca özgün olarak 

geliştirilmiştir. 

45 3.2.3.10 
Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydalı yükler canlı organizma, 

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

  25,27  
Faydalı yükümüz, herhangi bir canlı 

organizma veya aşındırıcı kimyasal içermez. 

46 3.2.3.11 
Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem 

konumlandırılmayacaktır. 
   4, 52 

Burun konisinde herhangi bir faydalı yük 
veya aviyonik sitem olmadığı OpenRocket ve 

CAD çizimleriyle gösterilmiştir. 

47 3.2.3.12 

Faydalı yük, roketin tepe noktasına erişmesinden hemen sonrası ile ana paraşüt 
açılmasından hemen önceki zaman diliminde istenilen anda bırakılabilir. (Örnek bir 

roket kurtarma senaryosu Şekil 2’de belirtilmiştir. Faydalı Yük tepe noktasında 
bırakılabileceği gibi Şekil 2’de görüldüğü gibi birincil paraşüt açılmasından sonra da 

bırakılabilir.) 

  7, 17, 26  
Faydalı yük tepe noktasından sonra 2500 m 

irtifada bırakılacaktır. 

48 3.2.4.1 
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı 

hızlarda uçması gerekmektedir. 
   4, 11, 68 

Roketimiz 0.77 mach ile ses altı hızlarda uçuş 
gerçekleştirecektir. 

49 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. 

  64  
Tasarımımızda belirtilen yerlerde 4 mm 

çapında 3 delik açılmıştır. 
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50 3.2.5.2 
Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya 

yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır. 
   65 

Belirtilen yansıdaki hesaplamalar ile 
açıklanmıştır. 

51 3.2.5.3 
Roket gövdesi olarak PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme, sıkıştırılmış 

kağıt/kraft kullanılamaz. 
  63, 64  

Roket gövdesi olarak cam elyaf 
kullanılmıştır. 

52 3.2.5.4 
Kullanılacak mapaların (İng. eye bolt) tek parça ve dövülmüş çelikten imal edilmiş 

olması gerekmektedir. Büküm mapalarının kullanımına izin verilmeyecektir. Bu kural 
mapa yerine kullanılabilecek her parça için de geçerlidir. 

  64 
Mapalarımız M8 boyutunda olup tek 

parça ve dövülmüş çelikten yapılacaktır. 

53 3.2.5.5 

İç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluğu uzunluğunun gövde çapının en az bir 
buçuk (1,5) katı olması gerekmektedir. Gövdeler arası entegrasyon ve/veya Şekil 3 ile 
verilen burun–gövde entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun omuzluğu hariç) 

farklı bir yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal yük analizlerinde hesaplanan 
şok değerlerini karşıladığı ve bükülme (bending) testlerini geçmiş olması gerekir. 

  4, 52  
İç entegrasyon gövdelemiz ve burun 

omuzluğu uzunluğumuz gövde çapının en 
az bir buçuk (1,5) katıdır. 

54 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. 

  64  

Roketimizde aerodinamiği bozacak 
çıkıntılar bulunmamaktadır ve ayrıca 

vidalarımız havşa vida olup roket 
gövdesine gömülecektir. 

55 3.2.6.1 
Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) adet, birbirinden 

farklı uçuş bilgisayarı bulunmalıdır. 
  33,46  

Farklı sensörler kullanan, farklı 
algoritmalara sahip, farklı 

mikrodenetleyiciler ile bu şart 
sağlanmaktadır. 
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56 3.2.6.2 Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir.    33,36,42 
İki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensörler 

içermektedir. 

57 3.2.6.3 
İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak eyleyiciye/eyleyicilere 

bağlı olmalıdır. 
   36,42,46 

İki uçuş bilgisayarı da motor kontrolcü isimli 
eyleyicimize bağlıdır. 

58 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. 

   46 
İki uçuş bilgisayarı da görevi tek başına 

gerçekleştirebilir. 

59 3.2.6.5 Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir.    33 Özgün. 

60 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). 

   38,39,44,45 

Farklı mikrodenetleyicilerin etrafındaki farklı 
sensör gruplarından oluşan iki ayrı uçuş 

bilgisayarımız vardır. Bu uçuş bilgisayarlarının 
algoritmaları uçuş sırasında farklı noktaları arar 

ve ortak bir motor kontrolcüye emir verir. 

61 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). 
   46 

Ayrılmayı gerçekleştirecek olan sistemler birer 
tanedir. Bu sistemler uçuş bilgisayarlarından emir 

alan tek bir motor kontrolcü ile kontrol edilir. 

62 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. 

   46 

Hepsi ana uçuş bilgisayarı ve yedek uçuş 
bilgisayarından gelen veriler doğrultusunda 

hareket eden bir PID motor kontrolcü tarafından 
kontrol ediliyor. 

63 3.2.6.9 Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir.    38,44 
Roketin başlatıldığı noktadan itibaren 100 metre 

irtifa aldıktan sonra çalışmaya başlar. 



Herkese Açık | Public 

Kontrol Listesi 

92 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

No 
Gereksinim 
Madde No. 

Gereksinim  
Karşılama 
Durumu 

KTR 
Slayt No 

Açıklama 

64 3.2.6.10 
Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz önüne 

alınmalı ve alıcı- verici antenlerin menzili roketlerin uçuş yörüngesi 
dikkate alınacak şekilde seçilmelidir. 

  48,49  
3000 metreyi hedefleyen roketimizin tüm 

hesaplamaları, 6000 metre üzerinden yapılmış ve 
sistem buna göre konfigure edilmiştir. 

65 3.2.6.11 
RF modülünün gücü değerlendirilerek link bütçesinin yapılması 

gerekmekte ve ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır. 
   49 

Yer istasyonumuz 6000 metre uzaklıktaki roketten gelen 
sinyalden 30.7134 dBm daha zayıf sinyali dinleyebilir. 

66 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. 

   39,45,50 
Üretilen elektronik kart önce üzerinde hiçbir eleman 
olmadan daha sonra da tüm elemanlar üzerinde ve 

çalışır halde ilgili stres testlerine tabi olacaktır. 

67 3.2.6.13 
Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket rampada iken açılarak 

kontrol edilmelidir. 
   8 

Uçuş bilgisayarları, roket rampada iken erişilebilecek 
olan anahtarlar vasıtasıyla başlatılır. 

68 3.2.6.15 
Uçuş bilgisayarı açıldığında rokete bağlı herhangi bir sistem aktif hale 

gelirse sorumlu takım diskalifiye edilecektir. 
   38,44 

Uçuş bilgisayarları kurtarma sistemlerini başlatıldığı 
irtifadan itibaren ilk 100 m boyunca kapalı tutar. 

69 3.2.6.16 
 Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi üzerinde 

yer alacak uygun anahtarlarla güç verilebilecek şekilde tasarım ve üretim 
yapılmalıdır.  

  
 24,25,26,2

7 
Faydalı yükün anahtarı roket yüzeyindeki bir deliğin 

altından erişilebilir olacaktır. 

70 3.2.6.17 
Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” kullanmaları 

gerekmektedir. 
  -  Sistemimiz Li-ion pil grubu ile beslenir. 

71 3.2.6.18 Kullanılacak pilin güvenliğinden takım sorumludur.   -  
Pillerimiz dengeli bir şekilde şarj ve deşarj 

edilebilecekleri batarya yöneticileri ile birlikte çalışır. 
Böylece pilin iç stresi minimum tutulur. 
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72 3.2.6.22 Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas olmalıdır.   
 38,39,44,4

5 
Sensörlerden okunan verilerin ilgili filtre ve füzyon 

algoritmalarından geçirilmiş halleri kullanılır. 

73 3.2.6.23 

Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme 
yazılımlarından ortaya çıkacak verilerden istifade edilerek uçuş algoritmalarında karar 
vermeyi tetikleyecek kriterler ve gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım raporlarında 

akış diyagramları şeklinde sunulmalıdır. 

   39,50 
Uçuş kontrol algoritmasını oluşturan çok dereceli 

polinomun katsayıları burada üretilen uçuş 
benzetimi verileri ile elde edilir. 

74 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. 

   39,45 
Sensörlerden okunan verilerin ilgili filtre ve füzyon 

algoritmalarından geçirilmiş halleri kullanılır. 

75 4.1.3. 

Sistem ve alt sistem seviyesinde, kıyaslamaya/karşılaştırmaya tabi tasarım, üretim ve 
malzeme gibi tüm gereksinimler arasından seçim kriteri ulaşılmak istenen sonuç yani 

hedeflenen irtifa olan tüm gereksinimlerin optimizasyon kriterleri ve sonuçları 
paylaşılmalıdır. 

  

 14, 18, 19, 
53, 54, 56, 
57, 59, 60, 

63, 

Optimizasyona tabi gereksinimler kısmında 
anlatılmıştır. 

76 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. 

  -  
Benzetim raporunda bu bilgiler yer almaktadır. 

Kütle bütçesi ek olarak paylaşılmıştır. 

77 4.2.8. 
Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi 

malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.  
  

 53, 54, 56, 
57, 59, 60, 

63 
Alt sistem detay içeriklerinde anlatılmıştır.  
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 PROJE TAKVİMİ TABLOSU KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 
İlk Toplantı                                                                                 
Gerekli Araştırmaların Yapılması ve Dökümantasyon                                                                                  
OpenRocket Tasarım                                                                                 
ÖTR Hazırlık                                                                                 

Roket Çizimlerinin CAD Çizimleri                                                                                 
CAD ile Ön Montajın Oluşturulması                                                                                 
Sipariş Listesinin Hazırlanması                                                                                 
Bilgisayar Destekli Analizlerin Yapılması                                                                                 
Malzeme Temini                                                                                 
KTR' ye Hazırlık                                                                                 
Gelen Malzemelere Göre Tasarım Optimizasyonu                                                                                 
AHR'ye Hazırlık                                                                                 
Burun Konisi Üretimi                                                                                 
Birincil, İkincil Gövde Üretimi                                                                                  
Entegrasyon Gövdesi ve Motor Yuvası Üretimi  
Merkezleme Yüzüğü ve Motor Kapağı Üretimi 
Bulkhead Üretimi 
Paraşüt Üretimi 
Kurtarma Sistemi Üretimi 
Kanat ve Kanat Sabitleyicisi Üretimi 
Aviyonik Blok Üretimi 
Faydalı Yük Üretimi 

Testler                   Genel                   Üretim 
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PROJE TAKVİMİ TABLOSU KASIM ARALIK OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS 
Elektronik Kart Tasarımı                                                                                 
Elektronik Kart Üretimi                                                                                 
Yazılım Geliştirme                                                                                 
Motor Kontrolcü Geliştirme                                                                                 
Uçuş Benzetimi Yazılımı                                                                                 
Düşme Testi                                                                                 
Basma Testi                                                                                 
Gövde Çekme Testi                                                                                 
Mapa Çekme Testi                                                                                 
Eğilme Testi                                                                                 
Roketin Ağırlık ve Basınç Merkezinin Belirlenmesi 
Montaj ve Kararlılık Testi 
Yay Kuvveti Yeterlilik Testi 
Paraşüt Açılma Testi 
Paraşüt ve Payload  Ayrılma Testi 
Paraşüt İpi ve Şok Kordonu Dayanım Testi 
Sistem Testleri                                                                                 
Algoritma Testleri                                                                                 
Elektronik Kart Testleri 
İletişim Testleri 
Yer İstasyonu Testleri 

Takımımız Ocak 2019 tarihinde kurulmuştur. 
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  MALZEMELER ÖZELİİKLERİ ADET FİYAT (TL)  TOPLAM FİYAT (TL) 

ÜRETİM 
MALZEMELERİ 

Karbon Elyaf Kumaş 200 gr/m2 twill yapılı 1 m2 9 0 0 
Cam Elyaf Kumaş 200 gr/m2 plain yapılı  1 m2 22 0 0 

Vakum Battaniye Keçesi 150 gr/m2  1 m2 3 140.97 422.91 
Vakum Naylon  125 C° ye kadar vakum torbalama veya infüzyon  1 m2 3 210.41 631.23 

Kalıp Ayırıcı  Wax QV 5110 1 L 1 315.61 315.61 
Moravia Morasin Epoksi Yapıştırıcı  çift komponentli, solventsiz epoksi esaslı, 1 kg 3 225.28 675.84 

Laminasyon Reçinesi  DTS 1105 Epoksi Esaslı Elyaf Laminasyon Reçinesi 2 kg 2 284.05 568.1 
Peel Ply Soyma Kumaşı  1 m2 5 54.28 271.4 

Vakum Sızdırmazlık Bandı  205C 15 m 2 100.89 201.78 
Delikli Ayırıcı  P31 tipinde (Çok delikli), 100B ayırıcı film 1 m2 6 59.86 359.16 

İnfüzyon Spiral Hortum  10x12 mm 1 m 4 21.4 84.16 
Alüminyum Boru Q120 mm 2 m 1 973 973 

Ahşap Kalıp Burun konisi için özel üretilecektir 1 100 100 

BAĞLANTI 
ELEMANLARI 

Alüminyum Boru Q16 mm, 0.3 m   1  81 81  
Mapa M6 çelik döküm 6 10.23 61.38 

Alüminyum Levha 4mm kalınlık 1 kg 4 3775 151 
Mil M4 çelik döküm 1  32 32  

Çakma Somun Çelik Derinlik: 7,2 mm Delik Çapı: 5,2 mm 4 4.57 18.28 
Vida Yıldız Havşa Başlı Vida 1 45 45 



Herkese Açık | Public 

Toplam Bütçe 
9344.65 TL 

Bütçe  

98 25 Mart 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI ÖN TASARIM RAPORU 

(ÖTR) 

  MALZEMELER ÖZELİİKLERİ ADET FİYAT (TL)  TOPLAM FİYAT (TL) 

AVİYONİK 
MALZEMELER 

 STM32F4 Serisi Mikrodenetleyici Cortex-M4 tabanlı yüksek kapasiteli denetleyici   1 50 50  
STM32F1 Serisi Mikrodenetleyici  Cortex-M1 tabanlı yüksek kapasiteli denetleyici 2 40 80 

Muhtelif Komponentler SMD kılıflı direnç, kondansatör, diyot, kristal vs. 1 100 100 
Pil Takımı 18650 li-ion 3.7V 2200mAh şarj edilebilir pil 6 14 84 

BMS Balanslı pil şarj ve deşarj ünitesi 2 15 30 
Regülatör Grubu 3.3 volt ve 12 volt gerilim regülatörleri (yedekli) 9 3.5 31.5 

Doğru Akım Motoru Redüktörlü ve enkoderli doğru akım motoru 2 355 710 
RF Modül XBee S3C 900HP 250mW (anten dahil) 3 550 1650 

PARAŞÜT 
MALZEMELERİ 

Paraşüt İpi 3 m 21 1.3 27.3 
Ribstop Naylon Kumaş 1 m2 12 85 1020 

Şok  Kordonu 4 m 4 30 120 

ÜRETİM 

Paraşüt Dikimi - 3 30 90 
CNC Torna - - 0 0 
CNC Freeze - - 0 0 
Tel Erezyon - - 0 0 

Elektronik Kart  - 3 120 360 
Burun Kalıp - 1 0 0 
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