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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü

Boy (mm): 2559

Çap (mm): 137

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 20665

Yakıt Kütlesi (g): 4349

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4150

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 29164

Ölçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 9.26

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31.6

Stabilite (0.3 Mach için): 2.03

En büyük ivme (g): 8.44

En Yüksek Hız (m/s): 255

En Yüksek Mach Sayısı: 0.76

Tepe Noktası İrtifası (m): 3037

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : Cesaroni M2020 

İkinci tercih : Cesaroni M2150

Motor Seçimleri

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

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Bu bölümde şartnamede yer alan 3.2.4.1-3.2.4.9 ve 3.2.9.10 numaralı gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.

Burun Konisi  350 mm
Payload paraşütü 
170 mm Aviyonik 170 mm

Drag
paraşütü
170 mm

Payload
90 mm Ana Paraşüt– 330 mm

Kanatçık Yüksekliği 
120 mm

Motor 893 mm

Kanatçık Genişliğ
170 mm

Çap 137 mm
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Değişim
Konusu

ÖTR'de hangi
sayfada?

ÖTR'de içerik
neydi?

KTR'de içerik
ne oldu?

KTR'de hangi
sayfada?

Burun Konisi Malzemesi 21 Alüminyum Karbonfiber 47
Motor Gövdesi Malzemesi 34 Çelik Karbonfiber 55
Gövde 1 Uzunluğu 30 500 mm 610 mm 51
Gövde 2 Uzunluğu 31 440 mm 640 mm 51
Motor Gövdesi Uzunluğu 33 780 mm 949 mm 51
Kanatçık Taban Uzunluğu (Root Chord) 23 220 mm 170 mm 48
Kanatçık Yüksekliği 20 170 mm 120 mm 48
Paketlenmiş Ana Paraşüt Boyutları 8 200 mm 310 mm 3
Paketlenmiş Drag Paraşütü Boyutları 8 135 mm 170 mm 3
Paketlenmiş Faydalı Yük Paraşütü Boyutları 8 172 mm 210 mm 3
Motor Bloğu Uzunluğu 41 760 mm 926 mm 55
Aviyonik Boyutu 8 140 mm 170 mm 3
Kanatçık Malzemesi 23 Çelik 2024 T4 Alüminyum 50
M2020 Motor Uzunluğu 9 757 mm 893 mm 3
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Değişim
Konusu

Yeni İçerik
Konusu?

KTR'deki içerik detayı?
KTR'de hangi

sayfada?

Faydalı Yük Aktifleştirme
Faydalı yükü dışarıdan aktifleştirmek adına anahtar 

eklenmiştir.

Aviyonik Regülatör Devresi
Ana ve yedek kartta regülatör devresinin sadeleştirilmesi için 

regülatör modülü eklenmiştir.

Aviyonik Kapağı
Gövde 

üzerinde Aviyonik
erişimi için kapak

Gövde-2 üzerinde aviyonik erişimi için kapakçık tasarımı 
gerçekleştirilmiştir.

Basınç Delikleri
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3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi
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Bu rapor 27 Mayıs 2021 Tarihinde test videoları ile birlikte ‘’3 Serbestlik Dereceli (DoF) Uçuş Benzetim ve Modelleme Raporu
(KTR).pdf’’ ismi ile paylaşılacaktır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)



Herkese Açık | Public

Operasyon Konsepti (CONOPS)  Takım 
Logosu

820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)



Herkese Açık | Public

Operasyon Konsepti (CONOPS)  Takım 
Logosu

920 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

1. Öncelikle yarışma alanına gitmeden önce kontrol 

listesi kontrol edilecek ve o şekilde yarışma alanına 

gelinecektir. 

2. Yarışma alanına geldikten sonra yarışma komitesine 

elimizdeki patlayıcı malzeme(kara barut) teslim 

edilecektir. 

3. Yer istasyonu kurulup bilgisayarlarımız aktif hale 

getirilecektir. 

4. Tüm sistemlerimizin kontrolleri yapıldıktan sonra 

roketimizin montajını roket bütünleştirme 

stratejisinde olduğu gibi başlanacaktır. 

5. Roket bütünleştirildikten sonra rampaya taşınması 

gerçekleşecektir. 

6. Roketimiz rampadayken ‘arm’ edilerek sistem aktive 

edilecektir. 

1. Roketimiz ayrılma sistemimiz sayesinde yere inişini 

gerçekleştirdikten sonra, gps  sinyallerine göre roketimizin 

konumu belirlenecektir. 

2. Roketimizden gelen sinyaller takip edilerek roket 

bulunacaktır. 

3. Faydalı yükümüzden gelen sinyaller doğrultusunda faydalı 

yükümüzün konumu belirlenecektir. 

4. Roketimiz güvenli bir şekilde elimize ulaştıktan sonra 

yarışma komitesine ait olan sensörler teslim edilecektir. 

 

Uçuş Profil Tablosu

Zaman(s) İrtifa(m) Hız(m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0.430 6 31,6

Burn Out 4,17 690 256

1. Kademe 
Ayrılması 25,04 3037 0

2. Kademe 
Ayrılması 120 500 25

Tepe Noktası 25 3037 0
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İrtifa/Zaman Grafiği
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İvme/Zaman Grafiği



Herkese Açık | Public

Operasyon Konsepti (CONOPS)  

1220 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Mach/Zaman Grafiği
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Yandaki Şekilde paraşüt bölümleri gösterilmiştir. Sarı 
şekilde gözüken paraşütümüz ana paraşütümüz olup 
400 – 600 m arasında roketten ayrılacaktır. Gövde 3 ile 
gövde  arasında gerçekleşecektir.

Ayrılma sistemi Bulkhead kısımlarıAna Paraşüt

Gövde 3 Gövde 2

Şekil 2 deki kırmızı paraşüt faydalı yükümüzün 
paraşütüdür ve öncül paraşüt(pembe) ayrıldıktan 
hemen sonda gövde  ile gövde 1 arasında dışarıya 
çıkacaktır.Ayrılma Aviyonik üst kapaklarında bulunan 
ayrılma sistemi tarafından gerçekleştirilecektir.

Öncül Paraşüt

Faydalı Yük Paraşütü

Faydalı Yük

Gövde 2 Gövde 1
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Kurtarma Ve Aviyonik Sistemi Genel Görünüm Kurtarma Sistemi Bulkhead Genel Görünüm

Klemens
Aviyonik Kartları

M8 Mapa

M5 Vida*4 Adet

Aviyonik Tüp Delikleri* 4 
Adet

Ateşleme Teli Geçiş Deliği

Klemens Delikleri

Barut Haznesi

Mapa Delikleri
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GENEL BİLGİLER ARTILAR EKSİLER

KARA BARUTLU SİSTEM

Kara barutla ayrılma sistemi geleneksel olarak
kullanılan uygulaması ve tasarlaması en kolay olan
sistemlerden birisidir. Bir miktar barutun bir hazne
içerisine sıkıştırıldıktan sonra ateşleme teli ile
patlatılması sonucunda ortaya çıkan yüksek basınçtaki
gazın paraşütleri dışarı atma prensibine dayanır.

•Diğer kurtarma sistemleri kadar maliyetli değildir. 
Barut haznesi, kara barut ve ateşleme teli sistem için
yeterlidir.
•Sistem ani bir şekilde basınç oluşturacağı için roketi
ayırma ihtimali diğer sistemlere göre daha kuvvetlidir.
•Sistem için gerekli olan malzemeleri elde etmesi
kolaydır. Özel bir tasarım gerektirmez.

•Roketimizi ayırmak için gerekecek olan barut miktarı
tehlike sınır seviyesinin üzerindedir.
•Ateşleme sonucunda ortaya çıkacak olan ısı miktarı
paraşütlerimize ve aviyonik sistemimize zarar
verebilir.

CO2 TÜPLÜ SİSTEM

Sistem Co2 tüpünün patlatılmasıyla elde edilen
basıncın roketin parçalarını ayırması prensibiyle
çalışır. Buradaki en önemli konu tüpün ne şekilde
patlatılacağıdır. Tüpün patlatılması için birden çok
sistem kullanılabilir fakat buradaki önemli olan husus
patlamanın ani şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır.

•Proteknik olmayan bir sistem olduğu için ısı
sistemimiz için sorun çıkarmaz.
•Paraşüt ile ayrılma mekanizması arasına ekstra
malzeme konmasına gerek yoktur.
•Kara barutla ayrılma sistemine göre daha az
tehlikelidir
•Co2 tüplerine erişim kolaydır.

•Diğer sistemlere göre pahalıdır.
•Sistem karmaşık olacağı için üretimini yapmak zaman 
alır.
•Sistemin ağırlığı barutlu sisteme göre daha fazla
olacaktır.
•Sistemin sızdırmazlığı en önemli sorunlardan birisidir.
•Aynı anda birçok alt sistemin çalışması gerekmektedir
buradaki küçük bir hata roketimizin ayrılmasını
engelleyecektir.

MEKANİK YAYLI SİSTEM

Bu sistem yayın sıkıştırılması ile elde edilen enerjinin
mekanik enerjiye dönüştürülerek roketimizi ayırması
prensibine dayanır. Öncelikle sıkıştırılan yay tutucu
pimler aracılığıyla tutulur ve daha sonrasında servo 
motorlar sayesinde pimlerimiz çekilir ve yay sistemi
paraşütümüzü iter.

•Sistem geniş tasarım özgürlüğü sunar.
•Proteknik olmayan bir sistem olduğu için, ayrılma
sırasında ortaya ısı çıkmaz.
•Yapılan testleri aynı malzemelerle tekrar edebiliriz bu
da bize malzeme tasarrufu sağlar.
•Sızdırmazlık konusu mekanik yaylı ayrılma sistemi için
sorun teşkil etmez.

•Kara barut sistemine göre daha pahalı bir sistemdir.
•Atış alanında yayı kurmak zor olacağı için ekstra
zahmet gerektirir.
•Diğer sistemlere göre daha ağırdır.
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Ayrılma sistemimiz kara barutla ayrılma sistemidir, kara barutun ateşleme teli vasıtasıyla ateşlenmesi sonucunda çıkan
basıncın roketin parçalarını ayırma prensibine göre çalışır. Patlatmayı gerçekleştirmek için aviyonik sistemin ayrılma
sistemini zirve noktasında ve 400m-600m arasında aktifleştirmesi gerekecektir. Barut ateşleme sistemindeki aviyonik
sistem özetle bir anahtar devresidir. Mikrodenetleyicinin pinlerinden birisi MOSFET ya da röleye bağlıdır ve anahtarlama
devresi görevini üstlenmiştir. Anahtarlama devresinin çıkışı ateşleme teli girişine bağlıdır. Ateşleme telinin çıkışı ise barut
haznesinin içine, uçlarının mesafesinin yakın olacak şekilde tutturulacaktır. Böylece mikrokontrolcü istenen yüksekliklere
ulaştığını anladığında GPIO pinlerinden birini aktif edecektir. Bu sinyal anahtarlama devresi olan MOSFET ya da Röleyi
aktif edecektir. Çıkış gerilimi ateşleme telini ateşleyecek ve barut haznesi içerisine koyduğumuz kolay yanan malzememiz
tutuşup barutumuzu patlatacaktır. Patlamanın etkisiyle ortaya ortaya çıkan basınç roketimizi ayıracaktır.

AKTİVASYONU YAPACAK OLAN SİSTEM DETAYLARI
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KURTARMA STRATEJİSİ VE AŞAMALARI

AYRILMA Ve KURTARMA SİSTEMİ ALT PARÇALARI

Ateşleme Teli: Roketimize aviyonikten gelen sinyal sonucunda ateşleme telimizde 0.5 amper ve üzeri akım geçer 
bu akım da ateşleme telini ateşler sistemimiz aktif duruma gelir. 
Paraşüt İpleri: Paraşüt iplerimiz, sürüklenme ve faydalı yük paraşütü için 8 adet, ana paraşüt içinse 12 adet olmak 
üzere tasarlanmıştır.Malzeme olarak 6 mm çapına polyester iplikler tercih edilmiştir.
Ayrılma Sistemi U Bolt: Ayrılma sistemi kapağı üzerinde bulunacak olan U-Bolt’ lar dövülmüş çelik malzemedir. 
Gövdeler arası şok kordonlarının bağlanması amacıyla kullanılacaktır.
Fırdöndü: Paraşüt ipleri ile şok kordonunu bağlama amacıyla kullanacaktır, fırdöndü tercih edilmesinin sebebi iniş 
sırasında oluşabilecek dairesel hareketlerden paraşütü korumasıdır.
Klemens: Ateşleme telinin sabitlenmesi amacıyla kullanılacaktır.

Ayrılma sistemimiz toplamda 2 defa ateşlenecektir ilk ateşleme zirve noktasında olacak olup faydalı yük paraşütü 
ve sürüklenme paraşütü sistemden ayrılacaktır. 400-600 metre arasında altimetremizden gelen veriler 
doğrultusunda roketimizin konumu belirlenip 2 ayrılma gerçekleşecektir. Kurtarılacak tüm unsurlar üzerlerinde 
gps vericilerinden gelen sinyaller doğrultusunda bulunacaktır.
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Ayrılma Sistemi Patlatılmış CAD Görüntüleri ve Detayları

Öncül Paraşüt Faydalı Yük Paraşütü

Faydalı Yük
Öncül Paraşüt Açık 

Durumda

Ana Paraşüt Açık Durumda

Öncül paraşütün ayrıldıktan sonra faydalı yük ve onun 
paraşütü ayrılıyor.

400-600 metre arasında yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi 
ana paraşütümüz açılacaktır.
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Malzeme Özellikleri ve Üretim Yöntemi Seçilme Sebebi

Paraşüt Kumaşı

Paraşütlerimiz için rip-stop naylon kumaş 

seçilmiştir.En önemli özelliği yırtılmaya karşı 

gösterdiği dirençtir. Paraşütlerimiz askeri 

terzide üretilecektir. 

Hafi bir kumaş olması ve 

yırtılmaya karşı 

mukavemeti yük olduğu 

için tercih edilmiştir.

Paraşüt İpi

Polyester iplik kullanılacaktır. Yanma 

mukavemeti düşük olduğundan paraşütümüz 

yanma geciktirici kumaş ile kaplanacaktır.

Hafif dayanımı yüksek ve 

çabuk elde edilebilen bir 

iplik türü.

 Eye Bolt
Dövülmüş çelik kullanılacaktır. Soğuk tavlama 

yöntemi ile üretilebilir.

Dayanımı yüksek.

Yanmaz kumaş

500 dereceye kadar dayanabilir. Testleri 27 

Mayıs tarihinde gönderilecektir.

Paraşüt kumaşımızı ve 

iplerini ateşten korumak 

için tercih edilmiştir.

Fırdöndü

Alüminyum malzeme seçilmiştir. Paraşütle 

şok kordonunu bağlamak için 

kullanılacaktır.Döküm yöntemi ile 

üretilecektir.

Paraşüt iplerinin 

dolanmasını engellemek 

için tercih edilmiştir.

Şok Kordonu

Aramid Kevlar malmeze kullanılacak olup ithal 

edilecektir.

Yanma direnci yüksek 

olduğu için tercih 

edilmiştir.

Faydalı Yük Çap: 1500 mm, Düşüş Hızı: 8.5 
m/s
Öncül Paraşüt Çap: 1010 mm, Düşüş Hızı: 25 
m/s
Ana Paraşüt Çap: 3220 mm, Düşüş Hızı: 8.5 
m/s

Tüm paraşütlerimizin kubbe delik oranları 
gövde çapının 7 de biri kadardır. 
Paraşütlerimiz kırmızı, mor ve pembedir. 
İleride değişkenlik gösterebilir. Paraşüt 
geometrimiz hemisphericaldır. 

Faydalı yük paraşütü katlanmış çap:210 mm
Ana paraşüt katlanmış çap:350 mm
Sürüklenme paraşütü katlanmış çap: 170 mm
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DÜŞÜŞ HIZI MATLAB HESAPLAMALARI

Paraşüt düşüş hızı hesaplamaları yukarıdaki matlab kodlarından çıkan değişken sonuçların ortalaması alınarak 
hesaplanmıştır. Paraşüt çapları ile ilgili tüm bilgiler önceki slaytta gösterilmiştir. Paraşüt alanı hesabı yapılırken motorun 
kuru ağırlığı, faydalı yükün ağırlığı ve havanın yoğunluğunun çıktığımız irtifalardaki değişkenliğine dikkat edilmiştir.
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ROKET VE FAYDALI YÜK SİSTEMLERİNDEKİ GPS VE SENSÖRLER

Buzzer

Gps Alıcısı Gps Alıcısı

İvme Ölçer

Haberleşme Modülü

İvme Ölçer

Haberleşme Modulü

Faydalı Yük Aviyonik 
Sistem

Roket Aviyonik Sistem
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Kurtarma Sistemi testleri 4 ana testten oluşmaktadır.Yanmaz kumaşa yanma testi; Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünde yapılacaktır. Yanmaz kumaş pürmüz çakmak ısısına maruz bırakılacaktır ve yanıp yanmadığı, yanıyorsa kaç derecede 
yandığı kayıt edilecektir. Saptanan yanma derecesi analiz edilip mevcut yanmaz kumaşın kara barutlu kurtarma sistemine olan 
uyumuna bakılacaktır gerekirse daha güçlü bir malzeme temin edilecektir.Paraşüt açma testi; Hacettepe Üniversitesi Teknokent
Ar-Ge Binasında yapılacaktır. Farklı boyutlardaki her bir paraşüt, rokete nasıl koyulması planlanıyorsa aynı mekanizmada katlanılıp 
yüksekten 4 kilogramlık bir ağırlık bağlanarak atılacak ve paraşütlerin havada açılıp açılmadığı kontrol edilecektir. Aynı zamanda 
paraşüt üretiminde seçtiğimiz malzemenin (Ripstop Nylon Kumaş) yda test edilecektir.Şok kordonuna çekme testi; Hacettepe 
Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Malzeme Laboratuvarında yapılacaktır. Test, bilgisayar kontrollü bir makinaya bağlanan 
numunenin farklı statik ve dinamik yükler uygulanarak, doğrusal yönlerde kuvvetlere dayanımının ölçülmesi ve sonuçların 
kaydedilmesi ile gerçekleştirilecektir. Test çıktıları olan mukavemet, uzama ve elastisite değerleri sayesinde, malzemenin daha 
önceden hesaplanmış olan statik yük ve streslere dayanımı ile ilgili sonuçlar elde  edilebilecektir. Sonuçlar, mevcut şok 
kordonunun kara barutlu ayrılma sisteminde kullanımına uygunluğu hakkında önemli bir fikir verecektir. İstediğimiz sonuçları 
gözlemleyemediğimiz takdirde testleri tekrar tekrar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Barut Patlama Testi; Hacettepe Üniversitesi 
Otomotiv Müh. Hangarında yapılacaktır. Teste Aynı zamanda Aviyonik sistemlerimiz ve ayrılma sistemimizin uyumu da 
gözlemlenecektir. Testte sensörlerimizden gelen değerler işlenerek fünyeden akım geçirilecek ve daha sonrasında da barutumuz 
patlatılacaktır. Tüm testlere 23/05/2021 Cuma günü başlanılması planlanmaktadır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Faydalı Yük Mekanik Görünüm

2320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Faydalı Yük Önden Görünüm Faydalı Yük Teknik Resim
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Faydalı Yük - Detay

2420 Mayıs 2021 Perşembe

Faydalı yükümüzün roketimizde herhangi bir işlevi bulunmamaktadır. Sistemimiz Roket zirveye ulaştığında ayrılacaktır. Ayrılmada 
işlemi hız sensöründen gelen veri direk işlenerek ayrılma sistemine gönderilecek ve kara barut patlaması gerçekleştirilerek 
faydalı yükümüz ve paraşütü sistemimizden ayrılacaktır. Faydalı yük ile yer istasyonu arasında sürekli ve canlı olarak iletişim 
kurulacaktır. Faydalı yükümüz yere güvenli inişini gerçekleştirdikten sonra üzerinde gps sayesinde bulunacaktır. Faydalı yük 
toplam kütlemiz 4150 gram olarak belirlenmiş ve open rocket programına değeri girilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Haberleşme ModülüGPS Modülü

Atalet Ölçüm Modülü 

Basınç Sensörü
Buzzer

Anten

Mikro İşlemci
Kapasitör

Faydalı Yük Montaj Videosu Linki: https://youtu.be/1GtIE2ThGMI

https://youtu.be/1GtIE2ThGMI
https://youtu.be/1GtIE2ThGMI
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Faydalı Yük Bilimsel Görev

2520 Mayıs 2021 Perşembe
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CFD Analiz

2620 Mayıs 2021 Perşembe

Basınç kontürüne bakıldığında burun konisi ucunda basınç yoğunluğu görülmektedir.
Bunun nedeni burun konisinin ucunun akışın bölünmesini sağlayan yer olmasından
kaynaklıdır burun konisi 268 m/s hızla gelen akışla roketin ilk karşılaştığı yerdir. Roketin
arkasına baktığımızda ise basıncın düştüğü görülmektedir. Bunun nedeni akışın gövde
üzerinden ayrılırken viskoz kuvvetlerinden dolayı yavaşlaması yüzeye tutunmanın azalması
ve sürüklenme kuvvetinin artması. Roket üzerindeki akış çizgileri ve basınç kontörlerine
bakıldığında herhangi bir olumsuz akış durumu ile karşılaşılmamıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sınır koşulları ve Analiz girdileri

Giriş Hızı
268 M/S - Roketin Çıktığı Maksimum
Subsonic Hız

Akış Tipi Laminar Akış

Ana Gövde Yüzey Koşulu Serbest Kayma

Pürüzlülük 0.3
Kontrol Hacmi Yüzey Koşulu Kayma Yok Ve Pürüzsüz Yüzey

Akışkan Koşulları Deniz Seviyesi Ve NŞA

Çıkış Basıncı 0 Pa (Sabit Giriş ve Çıkış Basıncı)

Türbülans Akış Çözüm Yöntemi First Order

Kontrol Hacmi Giriş Alanı 0.25 M^2 – Roketin Kesit Alanı
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Fluent Analiz

2720 Mayıs 2021 Perşembe

CATIA ile çizilen model step uzantılı olarak alınarak ANSYS Fluent Analiz üzerinde 
CFD analizde olduğu gibi akış için bir kontrol hacmi yaratılmış ve çözücü olarak 
Fluent metodu seçilmiştir. Bu analizdeki ana amaç 3DOF modeli için gerekli olan 
Cd değerlerini çıkarmak ve roket hızının Sürüklenme katsayısı üzerindeki etkisini 
incelemek için yapılmıştır. Yapılan analizde farklı Mach değerleri için 0.01 den 
başlayarak 0.99 Mach hıza kadar belirli aralıklarla ölçümler yapılmıştır. Yapılan 
ölçümlerde viskozite için k-omega yöntemi kullanılmış, hücum açısı 0 olarak 
belirlenmiş ve gövde için kayma yok kondisyonu atanmıştır. Hava sıcaklığı ve 
hava yoğunluğu normal şartlara göre alınmıştır. Yapılan analizler 70 iterasyon ile 
yapılmış daha sonra grafiğin denge durumuna ulaştığı gözlemlenmiştir. Bu 
değerlerden toplanan veriler grafiğe aktarıldığında sürüklenme katsayısı 
değerleri hedeflenen ve istenilen aralığı karşıladığı ve roket hızı arttıkça 
değerlerin azaldığı gözlemlenmiştir. Bunun nedeni roket hızına bağlı olarak artan 
sürüklenme kuvvetinin laminar akış için roket hızıyla doğru orantılı olarak 
artmaması gösterilebilir. Sürüklenme kuvveti ve hız ilişkisine bakıldığında V/Vt
oranının bir değerden sonra denge durumuna ulaştığı görülmektedir. Yanda 0.3 
Mach için yapılan analizden bir örnek verilmiştir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Aviyonik Mekanik Görünüm 

Ana Sistem

Yedek Sistem
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Aviyonik – Özet

Tüm aviyonik sistemdeki algoritmalar, PCB tasarımı ve diğer tüm fikirler özgün bir şekilde kontrol edilerek
tasarlanmıştır.

Ana aviyonik ve yedek aviyonik arasında uçuş boyu haberleşme sağlanmıştır, veriler ana ve yedek sistemden
kıyaslanarak kullanılmaktadır.

Verilerin aktarılma işlemi telemetri modülleri ile sağlanmaktadır.

• Ana sistemde kurtarma için GPS ve İvme sensör verisi kullanılmaktadır. 

• Yedek sistemde kurtarma için Basınç (Altimetre) sensor verisi kullanılmaktadır.
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Ana Aviyonik – Detay/1

Kullanılan Malzemeler Model Adı Açıklama Seçim Kriteri

Mikro Denetleyici STM32F100C8T6B Sistemin ana bilgisayarı olarak kullanılacaktır.
ARM mimarisine sahip olması 72MHz çalışma 

frekansına sahiptir.

GPS Alıcısı Neo-6MV2 Roket iniş yaptığında konum bilgisi verecektir.
UART protokolünü kullanması ve 2.5 metreye 

kadar hassas ölçebilmektedir.

Basınç, Sıcaklık Sensörü BMP180
Öncelikli olarak roket yüksekliğinin ölçümünde 

kullanılacaktır.
0.12 hPa hassasiye ile ölçüm yapabilmektedir.

Haberleşme Modülü Xbee Pro SX868
Roket ve yer istasyonu arasındaki haberleşme 

de kullanılacaktır.
14.5 km'ye kadar veri aktarabilmektedir.

İvme Ölçer (Jiroskop) MPU6050 Roketin ivmesini ve 3 boyutta eğimini ölçecektir.
3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal ivme ölçer 
bulundurması ve I2C kullanması tercih sebebidir.

Güç Kaynağı ProFuse Li-Po (450mAh)
Roketimize tüm işlemler sırasında gerekli gücü 

sağlamakla görevli elemandır.
Boyut ve pil ömrü devremiz için uygundur.

Buzzer RLE2F06-4585
Roket iniş yaptığında yakın mesafede roketin 

bulunmasında görevlidir.
Günümüzde martkette en kolay bulunan üründür.

Regülatör Modülü 12->3.3&5
Komponentler için gerekli volt değerleri 

üretilecektir.
Regülatör devresinin sadeleştirilmesi için seçildi.

Devre Elemanları:

Takım 
Logosu
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Ana Aviyonik – Detay/2

• Elektronik ana sistem kartımızın
üretimi için bir baskı devre kartı
firmasına gerber dosyalarını
göndererek firmanın kartımızı
üretmesini sağlayacağız. Gerber 
dosyaları ve kartımızın çizimi
içinse Altium programı
kullanılmıştır.

• Kart detaylarına gelecek olursak
kartımız 2 katmandan
oluşmaktadır ve alt katman
sadece toprak için ayrılmıştır.

• Üst katmanda ise sonraki slaytta
gösterilenler, gösterildiği gibi
konumlandırılmıştır.
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Ana Aviyonik – Detay/2
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Ana Aviyonik – Detay/3

• Roketin ateşlenmesinden yeryüzüne güvenli şekilde indirilmesi süresince roketten veri aktarımları telemetri
ile kesintisiz olarak yer isyasyonuna gönderilecektir.

• Kurtarmanın kusursuz gerçekleşmesi açısından aviyonik sistem tarafından sağlanacak olan irtifa bilgisi, zirve
noktası bilgisi ve verilerin güvenilirliği kritik öneme sahip ana unsurlar olarak belirlendi.

• İrtifa tespiti, GPS sensöründen alınan veri ile uçuş anındaki tahmini irtifa ile kıyaslanarak hesaplanacaktır.
Tahmini irtifa ile anlık irtifa arasındaki fark belirlenen tolerans değerinin dışına çıkarsa yedek sistemdeki
basınç sensöründen okuma işlemi sağlanacaktır. Eğer yedek sistem üzerindeki bilgi ile tahmini veri yine
uyuşmazsa, ana sistem üzerindeki bilgi geçerli sayılacaktır.

• Tepe noktasının tespiti, roketin üzerideki ivme sensöründen alınan verilerin integrasyonu alınması ile
sağlanacaktır ve bu sayede yer değiştirmenin olmadığı durum yani tepe noktası tespit edilecektir. Tepe
noktasına ulaşan roketin yeryüzüne karşı alacağı eğim, ivme sensörünün içerisinde bulunan jiroskop yardımı
ile hesaplanacaktır. Roketin dikey pozisyonunu terkettiğinin tespiti ardından 1. paraşüt sisteminin açılması
sinyalini bu kısımda vereceğiz. Serbest düşüş esnasında irtifa hesabı çıkış esnasındaki algoritma ile birebir
aynı kullanılacaktır. Beklenen irtifa değerinin altına düşmesinin hemen ardından 2. paraşütün açılması için
barut sistemi ateşlenecektir.

• Verilerin güvenilirlğini sağlamak için ana, yedek ve tahmini veriler uçuş boyunca karşılaştırılacaktır. Verilerin
tamamının farklı olması durumunda ana sistemden dönen veriler değerlendirilecektir.
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Yedek Aviyonik – Detay/1

Kullanılan Malzemeler Model Adı Açıklama Seçim Kriteri

Mikro Denetleyici STM32F101C8T6 Sistemin ana bilgisayarı olarak kullanılacaktır.
ARM mimarisine sahip olması 100MHz 

çalışma frekansına sahiptir.

GPS Alıcısı Neo-6MV2 Roket iniş yaptığında konum bilgisi verecektir.
UART protokolünü kullanması ve 2.5 
metreye kadar hassas ölçebilmektedir.

Basınç, Sıcaklık Sensörü BMP280
Öncelikli olarak roket yüksekliğinin ölçümünde 

kullanılacaktır.
0.15 PSI hassasiye ile ölçüm 

yapabilmektedir.

Haberleşme Modülü Xbee Pro SX868
Roket ve yer istasyonu arasındaki haberleşme 

de kullanılacaktır.
14.5 km'ye kadar veri aktarabilmektedir.

İvme Ölçer (Jiroskop) MPU6050
Roketin ivmesini ve 3 boyutta eğimini 

ölçecektir.

3 eksenli bir gyro ve 3 eksenli bir açısal 
ivme ölçer bulundurması ve I2C 
kullanması tercih sebebidir.

Güç Kaynağı ProFuse Li-Po (450mAh)
Roketimize tüm işlemler sırasında gerekli gücü 

sağlamakla görevli elemandır.
Boyut ve pil ömrü devremiz için uygundur.

Buzzer RLE2F06-4585
Roket iniş yaptığında yakın mesafede roketin 

bulunmasında görevlidir.
Günümüzde martkette en kolay bulunan 

üründür.

Regülatör Modülü 12->3.3&5
Komponentler için gerekli volt değerleri 

üretilecektir.
Regülatör devresinin sadeleştirilmesi için 

seçildi.

Devre Elemanları:
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Yedek Aviyonik – Detay/2

• Elektronik yedek sistem
kartımızın üretimi için bir baskı
devre kartı firmasına gerber
dosyalarını göndererek firmanın
kartımızı üretmesini
sağlayacağız. Gerber dosyaları
ve kartımızın çizimi içinse Altium 
programı kullanılmıştır.

• Kart detaylarına gelecek olursak
kartımız 2 katmandan
oluşmaktadır ve alt katman
sadece toprak için ayrılmıştır.

• Üst katmanda ise sonraki slaytta
gösterilenler, gösterildiği gibi
konumlandırılmıştır.
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Yedek Aviyonik – Detay/2
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Yedek Aviyonik – Detay/3

• Kurtarmanın kusursuz gerçekleşmesi açısından aviyonik sistem tarafından sağlanacak olan
irtifa bilgisi, zirve noktası bilgisi ve verilerin güvenilirliği kritik öneme sahip ana unsurlar
olarak belirlendi.

• İrtifa tespiti, Basınç sensöründen alınan veriler ile uçuş anındaki tahmini irtifa ile kıyaslanarak
hesaplanacaktır. Tahmini irtifa ile anlık irtifa arasındaki fark yedek sistemde belirlenen
tolerans değerinin dışına çıkarsa ana sistem üzerindeki bilgi geçerli sayılacaktır.

• Tepe noktasının tespiti, yedek sistemdeki üzerideki basınç sensöründen alınan verilerin
integrasyonu alınması ile sağlanacaktır ve bu sayede yer değiştirmenin olmadığı durum yani
tepe noktası tespit edilecektir. Tepe noktasına ulaşan roketin yeryüzüne karşı alacağı eğim,
ana sistemdeki ivme sensörünün yardımı ile hesaplanacaktır. Roketin dikey pozisyonunu
terkettiğinin tespiti ardından 1. paraşüt sisteminin açılması sinyalini bu kısımda vereceğiz.
Serbest düşüş esnasında irtifa hesabı çıkış esnasındaki algoritma ile birebir aynı
kullanılacaktır. Beklenen irtifa değerinin altına düşmesinin hemen ardından 2. paraşütün
açılması için barut sistemi ateşlenecektir.

Algoritma : 
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Yedek Aviyonik – Detay/3

• Ana sistemde olduğu gibi yedek sistemde de donanımsal filtereleme için öncelikle sensörlere gelen gücün
uygun şekilde dağıtılması ve filtrelenmesi gerekmektedir. Aviyonikteki bataryadan alınan akımın ve voltajın
kapasitörler ile temiz bir şekilde yedek sisteme aktarılması sağlandı. Yedek aviyoniğin PCB tasarımındaki
yolların üzerindeki gürültü en aza indirilecek şekilde tasarlandı.

• Yazılımsal filtreleme için, ana sistemde olduğu gibi yedek sistemde de basınç sensörlerinden alınan verilerin
ortalama değerleri hesaplandı. Örnek olarak alınan son 10 değerin ortalaması hesaplanır. Bu işlemin yanı sıra
Kalman filterisinin kullanımı da daha net sonuçlar vereceği için Kalman filtresini ortalama değerler
algoritmasıyla ortak olarak kullanmak bizim için en mantıklı çözüm olacağını düşündük. Yedek sistemde de
güçlü ARM mimarili kontrolcüleri kullandık.

Veri Filtreleme Detayları: 
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Ana – Yedek Aviyonik

Roket sistemine güç verilme anından itibaren ana aviyonik ile yedek aviyonik arasında devamlı iletişim olacaktır.
Bu iletişim ise SPI protokolü tarafından sağlanacaktır. SPI protokolünün çalışması gereceğince bir adet master
bir adet slave birime ihtiyaç vardır. Master birim Slave birime istekler atarak slave birimden yanıtları alır.
Dolayısıyla roket sisteminde Master birimimiz yedek sistem, Slave birimimiz ise ana sistem olacaktır. Uçuş
boyunca yedek sistem ana sistemle SPI aracılığı ile haberleşecektir. Bu haberleşme esnasından ana sistem,
yedek sisteme kontrolcü ve sensörler hakkında geri besleme sağlayacaktır. Ana sistem, master birimden yani
yedek sistemden aldığı sinyal(OK) ile kendisine bağlı olan sensörlerden aldığı verilerin doğrultusunda yedek
sisteme OK mesajı dönecektir. Eğer OK mesajı dönerse yedek sistemden veri alınması için bir işlem
yapılmayacaktır. Eğer ana sistem tarafında bir sensörden alınan veri tahmini verilerle uyuşmuyor ve olası bir
hata tespit edildiyse, ana sistem yedek sisteme ERROR_HataKodu (ERROR_07) bu hata kodu sorunun nerede
olduğunu bildiriyor. Yani biz anlıyoruz ki hata kodunun bağlı olduğu sensorden alınan veri yanlış ya da güvenli
değil, dolayısıyla yedek sistemdeki o sensörden ya da o veriyi sağlayacak başka sensörden veri alınır ve ana
sistem (slave) üzerine yazılır.

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 
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Aviyonik/İletişim 

• İletişim sistemi için alıcı, verici ve anten seçmemiz gerekmetedir. Alıcı ve verici görevi için XBee ve Lora 
markalı ürünler incelendi. XBee markalı modüller kullanım kolaylığı ve kaynak çokluğu yönünden daha
avantajlı olduğundan XBee markalı ürünlere yönelindi. XBee markasının ürünlerini karşılaştırıldığında ise
3050 metre dikey uzaklı ve belirli bir miktar da yatay uzaklık olacağı düşünülürse, dışardan gelen etkilere
ragmen 5000 metre menzili olan bir system kurulması gerekmektedir. Bu koşullar değerlendirildiğinde “XBee
SX 868” alıcı ve verici görevi için seçildi. Anten olarak da u.fl bağlantısına sahip ortalama bir anten işimizi
görecektir. XBee SX 868; 868 MHz bandında, UART ve SPI protokolüne sahip bir alıcı- vericidir. 

• Xbee SX 868 iletişim modülünün temel özellikleri ise; 14500 m. menzile sahip olması, 13 dBm güç iletimi
yapması ve -106 dBm hassasiyete sahip olması ve 2.4-3.6 V ile çalışmasıdır. Bunun yanında veri iletim hızı da 
UART için 921 Kbps ve SPI için 6 Mbps’ dır. Her 2 iletişim hızı da yer istasyonu ile roket arasındaki bilgi akışı
için yeterlidir. Bu özelliklerin yanı sıra 4 kanallı olması ve yüksek sıcaklıklarda çalışabilmesi gibi iyi özellikleri de 
bulunmaktadır fakat bu özellikleri bizim projemiz için önemli özellikler değildir.

• Xbee SX 868 iletişim modülünün programlanması ve bilgisayar ile iletişimi içinse temelde bir ara bağlantı olan
Xbee grove geliştirme kiti ürünü tercih edilmiştir. 



Herkese Açık | Public

Aviyonik/Yer İstasyonu

• Bir önceki yansıda belirtildiği gibi anten seçiminde u.fl bağlantısına sahip ve 868 MHz frekansında çalışan bir
anten işimizi görecektir. Bu sebeple “ANT-868-PW-QW-UFL” antenini tercih ettik.

• İyi bir konumlandırma ile anteni efektif olarak kullanabilmek çok önemlidir.  Bu sebeple anteni seçerken en
çok dikkat ettiğimiz özelliği kablolu olması ve çubuk anten tipine sahip olmasıdır. Bu özellikleri sayesinde
güzel bir roketimizin metal parçalarından ve elektrik devresindeki akımdan en az etkileneceği yere 
konumlandırabileceğiz. 

• Bu özelliklerinin yanında antenimiz 750-950 MHz de çalışır ve merkes frekansı 868 MHz’dir. Merkez 
frekansının aynı olması VSWR olarak en uygun noktasında çalışabilmemiz ve yansıyan akım ve voltajı en aza
indirebilmemiz açısından önemlidir. Bu özelliklerinin yanında antenimizin empedans değeri 50 Ohm’dur ve
1.6 dBi iletim gücüne sahiptir. 



Herkese Açık | Public

Aviyonik/Yer İstasyonu

İletişim güç hesabı temel olarak, verilen güçten yol kayıplarının çıkarılmasından sonra kalan gücün alıcı tarafındaki
antenin hassasiyetinden yüksek olmasına dayanır. Verilen güç 13 dBm iletişim modülünden ve 2.1 dBi antenden gelecek
şekilde 15.1 dB’dir. Roketimiz ile yer istayonu arasındaki mesafe en fazla yaklaşık olarak 3000 m. olacaktır ve bu mesafede
iletilen sinyal -106.19 dB güç kaybı yaşayacaktır.

İletişim modülü kazancı+ Verici Anten Kazancı +Alıcı Anten Kazancı -Yol kayıpları > Alıcı Hassasiyeti

13 + 2.1 + 2.1 - 106.19 = -88.99 dB >  -106 
*Hesaplanan değerler iletişim modülünün 3.6 V güç alması ve her hangi bir hava olayı, girişim olmaması durumu içindir.
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Algoritma ve aviyonik sistem testi:
Sensörler ve kontrolcüler bireysel olarak kontrolcü ile iletişim kuracaktır, alınan verilerin doğruluğu sensör bazında
değerlendirilecektir.
Sensörler ve kontrolcüler bireysel olarak stres altında test edilerek, alınan değerlerin doğruluğu kıyaslanacaktır.
Sensörler ve kontrolcüler prototip üstünde ortak olarak entegre edilelerek alınan veriler değerlendirilecektir.
Sensörler ve kontrolcüler prototip üstünde ortak olarak stres altında test edilip, veriler değerlendirilecektir.
Sistem yüksekten bırakılarak serbest düşme esnasında veriler yer istasyonunda gözlemlenecektir. 
Serbest düşme esnasında yer istasyonu ile olan iletişimde sorunların olup olmadığı saptanacaktır.

İletişim testi:
Testimiz, gerekli olanaklar sağlandığında okulumuzda Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde yapılacaktır.
Açık alanda yer istasyonu olarak bilgisaya bağlanmış bir adet haberleşme modülü,Xbee SX 868, kullanılacaktır.
Modulümüz FTDI seri haberleşme modülü ile bilgisayarın USB portlardından birine bağlı olacaktır.
Gönderilen verinin alıcıya ulaşma süresi ölçülecek ve iletişim kalitesi test edilecektir. Mümkünse roketin aviyonik kısmında 
kullanılacak
olan malzemenin içine haberleşme modülünü yerleştirip, yer istasyonundan iletişimin kalitesi test edilecektir.
Kısacası, testimizde gönderilen verinin doğrulu, hata payı, uzaklığa göre tepkisi, alıcı ve vericinin arasındaki maddenin iletişime 
etkisi test edilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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http://www.oktanyumroket.com/yapim/burun/burun_konisi.html

Parametre Açıklama

R Burun Konisi Taban Yarıçapı

L Burun Konisi Uzunluğu

y

Burun konisinin tepe noktasından 
tabanına kadar olan her bir x 
noktasına denk gelen y ekseni 

değeri

K’ Parabol Parametresi

• Burun Konisi Geometri Seçimi
• Burun konisi için literatür araştırmaları sonucunda Tam Parabolik Burun Konisi kararlaştırılmıştır. Referanstan 

alınan grafikte Sürükleme Oranı en düşük olan geometrinin parabol olduğu görülmektedir.
• Yapılan araştırmalar sonucunda, 0.8 Mach altı uçuşlar için en uygun burun konisi şeklinin Parabolik olduğu tespit 

edilmiştir.
• Tam Parabolik Burun Konisi parametreleri yukarıda verilmiştir.
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• Karbon Fiber malzeme olarak seçilmiştir. 
• Karbon fiberin seçilme nedeni daha hafif olması ve dayanımının yüksek olmasıdır.
• Uygun kalıbın üretilmesi durumunda istenilen geometri yüksek oranda üretilebilmektedir.

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü Young Modülüsü

Karbon Fiber 0.8-2.3 GPa 125 Mpa 1.76 g/cm3 230 Gpa 70 Gpa

Üretim yöntemi Açıklama

Serim

Serim yöntemi, kumaş haline getirilmiş kompozit malzemenin istenilen geometride üretilmiş kalıbına aralarda reçine sürülmesiyle birkaç
kat halde serilmesi ve daha sonra vakumlanarak son halini alması işlemidir. Bu işlem sonrasında fırınlama gerekebilmektedir. Üretim için
öncelikle burun konisinin bir modeli üretilecektir. Üretilen model üzerinde kalıp çalışması yapılacak ve elde edilen kalıp bozulmaları
engellemek için desteklenecektir. Kalıp içerisine malzeme serilerek burun konisi elde edilecektir.

• Üretim yöntemi olarak serimin seçilmesinin en büyük nedeni diğer üretim yöntemlerine göre daha düşük maliyete
sahip olmasıdır.

• Burun konisinin parabolik eğrisini elde edebilmek için, aerodinamik etkiler göz önünde bulundurulduğunda üretim
yönteminin kesinliği önemlidir. Serim yöntemi yüksek kesinlikle üretim sağlamaktadır.
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Tavan = 50 mm

Yükseklik = 120 mm

Taban = 170 mm

Oran Limit Tasarımımızdaki Değer

Tavan/Taban 0.2-0.4 0.294

Taban/Yükseklik <4 1.417

• Genelde kullanılan 4 farklı kanatçık tipinden biri olan 
Cropped Delta kullanımı uygun görülmüştür.

• Yapılan literatür araştırmalarına göre kanatçıklarda en-boy 
oranı 4’ten küçük olmalı ve tavan/taban oranı (Sivrilme 
oranı olarak da bilinmektedir.) 0.2-0.4 bandında olmalıdır.

• Roket üzerinde 4 kanatçık kullanımı uygun görülmüştür.
• Geometriler arasındaki maliyet farkı göz ardı edilebilecek 

kadar az olduğundan, seçimi etkileyen en önemli faktör 
statik marjin olmuştur. Ölçüler de statik marjine göre 
tasarlanmıştır.

• Kanatçık alt kısmında bulunan 130x15 mm2 ‘lik tabden
motor kelepçeleri üzerindeki boşluğa yerleştirilecek ve M4 
vidalar ve fiber somunlar ile sabitlenecektir.

45    
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• 2024 Serisi T4 Alüminyum seçilmiştir. Havacılıkta sıklıkla 2000, 3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum
kullanılmaktadır. Bunlardan 2000 serisi ve özellikle 2024, tipik olarak uçak kaplamalarında ve yapısal parçalarında,
kaportalarda ve onarım/restorasyonda kullanılmaktadır.

• 2024 serisi kolay erişimi ve düşük maliyeti nedeniyle havacılıkta kullanılabilen diğer seriler yerine tercih edilmiştir. Boru,
profil ve levha olarak temin edilebilmektedir.

• Isıl işleme uygunluğu ile dayanıklı kanatçık üretimi için uygun bir malzemedir.

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü

2024 Serisi Alüminyum T4  430 MPa 270 Mpa 2.7 g/cm3 69 Gpa

Üretim yöntemi Açıklama

Lazer Kesim
Lazer kesim, bilgisayar destekli bir ortamda lazer ile istenilen geometrinin sac malzeme üzerinden çıkarılmasıdır. İşlem kısa bir zaman
almaktadır. Sac malzemeden kanatçık yapımı için ideal bir işlemdir. Kanatçık modeli lazer kesim makinesine .dfx dosyası olarak aktarılacak
ve kanatçık geometrisi bağlantı noktalarıyla birlikte elde edilecektir.

Isıl İşlem Lazer kesim sonrası ısıl işleme verilecek ve kanatçığın sertliğinin artmasını sağlayacaktır. Bu işlem sonucunda kanatçık son halini alacaktır.

• Lazer kesim ve ısıl işlem yöntemlerinin seçilmesinin nedenleri üretim hızının yüksek olması, kolay erişilebilir ve düşük
maliyetli olmalarıdır. Bu işlemler kanatçık üretimi için uygundur.
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Gövde-1

Gövde-2

Motor Gövdesi
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Gövde-1

Paraşütlerin paketlenmiş halinin ölçüleri 
büyüdüğü için uzunluk arttırılmıştır.

• Gövde 1 Drag Paraşütü, Faydalı Yük Paraşütü ve Faydalı Yük
konumlandırılacak şekilde tasarlanmıştır.

• Faydalı yük bulundurmasından dolayı, sinyal geçirgenliği
yüksek olan bir malzeme olan Fiber Glass malzemeden
üretilecektir.

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Yoğunluk Esneklik Modülü Young Modülüsü

E-Class Fiber Glass 2050 MPa 2.6 g/cm3 72.4 Gpa 85 Gpa

Üretim yöntemi Açıklama

Serim
Serim yöntemi, kumaş haline getirilmiş kompozit malzemenin istenilen geometride üretilmiş kalıbına aralarda reçine sürülmesiyle birkaç
kat halde serilmesi ve daha sonra vakumlanarak son halini alması işlemidir. Önceden üretilen kalıp içerisine malzeme reçine ile birlikte elle
serilecek ve parça elde edilecektir. Bu yöntemin seçilme nedeni maliyetinin düşük olması ve dayanımının yüksek olmasıdır.

610 mm
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Gövde-2

Ana Paraşüt ve Aviyonik ölçüleri değiştiği 
için uzunluk arttırılmıştır.

• Gövde-2 Ana Paraşüt, Aviyonik ve omuzluğu içerisinde
Faydalı Yük konumlandırılacak şekilde tasarlanmıştır.

• Faydalı yük Gövde-1 ve Gövde-2’nin omuzluk ile sıkı geçtiği
yerde bulunmaktadır. Aviyonik ve Faydalı yük
bulundurmasından dolayı, sinyal geçirgenliği yüksek olan
bir malzeme olan Fiber Glass malzemeden üretilecektir.

Üretim yöntemi Açıklama

Serim
Serim yöntemi, kumaş haline getirilmiş kompozit malzemenin istenilen geometride üretilmiş kalıbına aralarda reçine sürülmesiyle birkaç
kat halde serilmesi ve daha sonra vakumlanarak son halini alması işlemidir. Önceden üretilen kalıp içerisine malzeme reçine ile birlikte elle
serilecek ve parça elde edilecektir. Bu yöntemin seçilme nedeni maliyetinin düşük olması ve dayanımının yüksek olmasıdır.

610 mm

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Yoğunluk Esneklik Modülü Young Modülüsü

E-Class Fiber Glass 2050 MPa 2.6 g/cm3 72.4 Gpa 85 Gpa
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Motor Gövdesi

Motor uzunluğu değiştiği için uzunluk arttırılmıştır.

• Motor gövdesi motoru ve kanatçıkları içeren bölüm olarak
tasarlanmıştır.

• Dayanımının yüksek olmasının gerekmesi, sinyal
geçirgenliğine gerek duyulmaması ve hafif olmasının
gerekmesi nedeniyle malzeme olarak karbon fiber
seçilmiştir.

Üretim yöntemi Açıklama

Serim

Serim yöntemi, kumaş haline getirilmiş kompozit malzemenin istenilen geometride üretilmiş kalıbına aralarda reçine sürülmesiyle birkaç
kat halde serilmesi ve daha sonra vakumlanarak son halini alması işlemidir. Önceden üretilen kalıp içerisine malzeme reçine ile birlikte elle
serilecek ve parça elde edilecektir. Bu yöntemin seçilme nedeni maliyetinin düşük olması ve dayanımının yüksek olmasıdır. Fiber glass ile
benzer aşamalarla üretilmektedir.

1159 mm

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü Young Modülüsü

Karbon Fiber 0.8-2.3 GPa 125 Mpa 1.76 g/cm3 230 Gpa 70 Gpa
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Entegrasyon Gövdeleri

• Motor gövdelerinin ve burunun birbirine sıkı geçmeyle oturmasını sağlayacak omuzluklar şekildeki gibi verilmiştir.
• Bu sıkı geçme omuzluklarının uzunlukları 210 mm olarak belirlenmiştir (Burun hariç: 205.5 mm). Bu uzunluklar

çapın bir buçuk katından uzundur ve şartnameyi sağlamaktadır.
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Merkezleme Halkaları
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• Bu bölümde şartnamede yer alan 3.2.5.1, 3.2.5.2, 3.2.5.5, 3.2.5.11 ve 3.2.5.12 numaralı gereksinimlerin karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecektir.
• Bu bölümdeki bilgiler ile 3.2.5.3 ve 3.2.5.4 numaralı maddelerde yer alan kuralların ihlalinin tespit edilmesi durumunda takımlar diskalifiye edilebilecektir.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Motor Kelepçeleri
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Merkezleme Halkaları / Motor Kelepçeleri

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü

2024 Serisi Alüminyum T4  430 MPa 270 Mpa 2.7 g/cm3 69 Gpa

• 2024 Serisi T4 Alüminyum seçilmiştir. Havacılıkta sıklıkla
2000, 3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum
kullanılmaktadır. Bunlardan 2000 serisi ve özellikle 2024,
tipik olarak uçak kaplamalarında ve yapısal parçalarında,
kaportalarda ve onarım/restorasyonda kullanılmaktadır.

• 2024 serisi kolay erişimi ve düşük maliyeti nedeniyle
havacılıkta kullanılabilen diğer seriler yerine tercih edilmiştir.
Boru, profil ve levha olarak temin edilebilmektedir.

• Isıl işleme uygunluğu ile dayanıklı parça üretimi için
uygundur.

Üretim 
yöntemi

Açıklama

CNC
CNC kullanılarak üretilecektir. Bu üretimin seçilme sebebi
üretim kolaylığı ve üniversite bünyesinde CNC Makinesi
bulunmasıdır.

Isıl İşlem
Üretim sonrası ısıl işleme verilecek artması sağlanacaktır. Bu
işlem sonucunda kelepçe ve merkezleme halkaları uygun
dayanımı ve sertliği sağlamış olacaklardır.
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Burun Bloğu
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Motor Bloğu
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Burun Bloğu/Motor Bloğu

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü

2024 Serisi Alüminyum T4  430 MPa 270 Mpa 2.7 g/cm3 69 Gpa

• 2024 Serisi T4 Alüminyum seçilmiştir. Havacılıkta sıklıkla
2000, 3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum
kullanılmaktadır. Bunlardan 2000 serisi ve özellikle 2024,
tipik olarak uçak kaplamalarında ve yapısal parçalarında,
kaportalarda ve onarım/restorasyonda kullanılmaktadır.

• 2024 serisi kolay erişimi ve düşük maliyeti nedeniyle
havacılıkta kullanılabilen diğer seriler yerine tercih edilmiştir.
Boru, profil ve levha olarak temin edilebilmektedir.

• Isıl işleme uygunluğu ile dayanıklı parça üretimi için
uygundur.

Üretim 
yöntemi

Açıklama

Universal 
Torna

Parça, kompleks bir geometriye sahip olmayan silindirik
bir parça olduğundan üretim maliyeti çok daha düşük
olan tornalama yöntemiyle üretilecektir. Sonrasında
kılavuz açılacaktı.

Isıl İşlem
Üretim sonrası ısıl işleme verilecek artması
sağlanacaktır.
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Motor Kundağı
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Motor Kundağı

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü

2024 Serisi Alüminyum T4  430 MPa 270 Mpa 2.7 g/cm3 69 Gpa

• 2024 Serisi T4 Alüminyum seçilmiştir. Havacılıkta sıklıkla
2000, 3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum
kullanılmaktadır. Bunlardan 2000 serisi ve özellikle 2024,
tipik olarak uçak kaplamalarında ve yapısal parçalarında,
kaportalarda ve onarım/restorasyonda kullanılmaktadır.

• 2024 serisi kolay erişimi ve düşük maliyeti nedeniyle
havacılıkta kullanılabilen diğer seriler yerine tercih edilmiştir.
Boru, profil ve levha olarak temin edilebilmektedir.

• Isıl işleme uygunluğu ile dayanıklı parça üretimi için
uygundur.

Üretim 
yöntemi

Açıklama

Torna/Freze

Kundağın üretimi için uzunluğu ve içinin boşaltılması
gerekmesi göz önünde bulundurulduğunda, uygun
tezgah OSTİM Sanayi Sitesi – Ankara’da üretilecektir. Bu
üretim kalem ucunun yetişmeme ihtimalinden dolayı
uygun çaplarda bir boru bulunduktan sonra içten
tornalama yapabilecek bir firma ile üretilecektir.

Isıl İşlem

Üretim sonrası ısıl işleme verilecek artması
sağlanacaktır. Motor kundağının motoru taşıması ve itki
kuvvetine direkt maruz kalması nedenleriyle bu işlemin
yapılması motor kundağının dayanımını arttırmak için
gereklidir.
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Motor Tutucu
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Motor Tutucu

Malzeme
Çekme 

Mukavemeti
Kesme Mukavemeti Yoğunluk Esneklik Modülü

2024 Serisi Alüminyum T4  430 MPa 270 Mpa 2.7 g/cm3 69 Gpa

• 2024 Serisi T4 Alüminyum seçilmiştir. Havacılıkta sıklıkla
2000, 3000, 5000, 6000 ve 7000 serisi alüminyum
kullanılmaktadır. Bunlardan 2000 serisi ve özellikle 2024,
tipik olarak uçak kaplamalarında ve yapısal parçalarında,
kaportalarda ve onarım/restorasyonda kullanılmaktadır.

• 2024 serisi kolay erişimi ve düşük maliyeti nedeniyle
havacılıkta kullanılabilen diğer seriler yerine tercih edilmiştir.
Boru, profil ve levha olarak temin edilebilmektedir.

• Isıl işleme uygunluğu ile dayanıklı parça üretimi için
uygundur.

Üretim 
yöntemi

Açıklama

Universal 
Torna

Motor tutucu kompleks bir yapıya sahip olmaması
nedeniyle universal torna tezgahında blok malzemeden
rahatlıkla üretilebilmektedir.

Isıl İşlem
Üretim sonrası ısıl işleme verilecek artması
sağlanacaktır.
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• Motor Bölümü, Motor Kundağı üzerine yerleştirilmiş 2 
adet merkezleme halkasından oluşmaktadır. Bu 
merkezleme halkalarıyla birlikte kanatçıkların bağlandığı 
merkezleme halkaları da desteklemek amacıyla 
kullanılmaktadır. Kanatçıkların bağlandığı merkezleme
halkaları hem kanatçıkların konumlandırılması, hem 
ağırlık dengelenmesini hem de motorun gövdeye uygun 
bir şekilde sabitlenmesi için bu şekilde 
konumlandırılmışlardır. 

• Motor Bölümü montajı, M5 cıvatalar ile sağlanacaktır. 
Motor ise M10 cıvata ile sağlanacaktır

• Motor, motor bloğuna dayandırılarak cidarla birlikte 
sabitlenecektir.

• Merkezleme halkalarının sabitlemesini sağlayan borular 
M5 cıvata ölçülerindedir.
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İlk olarak öncül paraşütümüz burun konisi ve ayrılma
mekanizması arasında bulunan şok kordonuna bağlanacaktır
daha sonrasında faydalı yükümüz ve onun paraşütü sisteme
monte edilecektir. Öncül paraşütümüzün ipi şok kordonuna
fırdöndü ile takılı durumda olacaktır. Yaklaşık şok kordonu
uzunluğu 100 cm’dir. Şok Kordonumuzun mukavemet
testleri ise ilerleyen aşamalarda yapılacaktır. Burun
bulkheadi için seçtiğimiz eyebolt yaklaşık 1100 Ibgüce
dayanım gösterebilmektedir.
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Ana paraşütümüz motor bloğu Bulkhead’iile
aviyonikbloğu Bulkhead’iarasında konumlanacaktır
burada bulunan paraşütümüz fırdöndü vasıtasıyla şok
kordonumuza bağlanacaktır. Paraşütlerimizde
yırtılmaya karşı dayanımı arttırmak için ripstopkumaş
seçilmiştir. Paraşütümüz rokete yüklendikten sonra
sıkı geçme ile kısımlar birbirine bağlanacaktır. Motor 
bloğunda ve aviyonikkısımda bulunan
Bulkhead’lerrokete doğrudan vidalanacaktır.
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AltimeterTwo Cihazı Montajı

Yan kısımda AltimeterTwo cihazının
aviyoniksistemimiz içerisindeki görünümü verilmiştir. 
Yarışma komitesi tarafından bize verilecek
AltimeterTwo cihazı doğrudan sistemimize entegre
edilecektir. Cihaz teslim alındığında ilk olarak pillerin
durumu ve daha sonrasında ise çalışıp çalışmadığı
takım üyeleri tarafından kontrol edilecektir.  Aviyonik
kartlar sırasıyla metal bloğumuza geçirildikten sonra
sistemin son kontrolleri yapılıp gövde tüpüne montajı
yapılacaktır.
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KARA BARUT YERLEŞTİRME STRATEJİSİ
Kara barutumuz, motor montajı aşamasından hemen
önce yapılacaktır. Aviyonik Bulkhead’lerüzerinde
bulunan barut haznelerine öncelikle ateşleme telleri
yerleştirilecek olup daha sonrasında ise sistemde
elektrik kaçağı olup olmadığı kontrol edilecektir. 
Kontrol yapıldıktan sonra gerekli güvenlik önlemleri
alınarak huni yardımıyla barutlarımız haznelere
yerleştirilecektir, barutlar hazneye konduktan sonra
barut haznesi bir tapa yardımıyla kapatılıp
bantlanacaktır. Tüm bu aşamalardan sonra
aviyonikkısmın bulunduğu gövde tüpünün üst
gövdeye geçirilmesi yapılacaktır.

Civatalar
• Gövde üzerinde ve kanat sabitlemek için kullanılan tüm 

cıvatalar 14  M5 olarak seçilmiştir.
• Motor ucundaki vida 10.9 M10x15 mm dir.



Herkese Açık | Public

Roket Bütünleştirme Stratejisi

7020 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Roket Bütünleştirme Aşamaları:Birinci Aşama:
•1. gövde ile burun konisi arasında bulunan bölmeye öncül paraşütümüz, faydalı yükümüz ve onun paraşütü
yerleştirilecektir.
•İlk gövde borusu ile burun konisi birbirine monte edilecek.
İkinci Aşama:
•Aviyonik sistemi plakaları tek tek ikinci gövde borusuna montajlanacak. Daha sonrasında barutlarımız ve ateşleme
telimiz ayrılma sistemine monte edilecektir.
Üçüncü Aşama:
•Merkezlemehalkaları motor tüpüne monte edilecektir.
•Kanatçıklar, alt merkezlemehalkalarına vidalanacaktır.
•Montajlanmış bu sistem üçüncü gövde borusuna sabitlenecektir.
•Ana paraşüt üçüncü gövde borusuna yerleştirilecektir.
Dördüncü Aşama:
•Burun konisi ve gövde tüpleri monte edilecektir. Daha sonra motor ve motor bloğu yerleştirilecektir.

Roket Bütünleştirme Video Linki: https://youtu.be/pNRBUldTlfU

https://youtu.be/pNRBUldTlfU
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Değişken Birincil Motor –
Cesaroni M2020

İkincil Motor –
Cesaroni M2150

Kalkış İtki/Ağırlık 
Oranı:

9.26 9.54

Rampa Çıkış 
Hızı(m/s):

31.6 31.5

Stabilite (0.3 Mach
için):

2.03 2.44

En Büyük İvme(g): 8.44 9.76

En Yüksek 
Hız(m/s):

255 265

En Yüksek Mach
Sayısı:

0.76 0.79

Tepe Noktası 
İrtifası(m):

3037 3023

Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Motor Bloğu

Motor bloğu malzemesi, ağırlık 
azaltmak amacıyla, çelik yerine 
havacılıkta kullanılan 2024 T3 
Alüminyum olarak değiştirildi. 
2952 gram kütle azalmasını 
sağladı.

Kanatçık Centering Ring Çapı
Centering Ring çapı 40 mm’den 70 
mm’ye çıkarıldı.
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Özellik Açıklama

Mesh 2 mm Size – Tet10

Basınç 32.09 MPa

Deformasyon Total Deformation

Stres Equivalent Stress (von-Mises)

• Burun için yapılan yapısal analizde ANSYS 2020 R2 programı kullanılmıştır. CFX
modülü ile hesaplanan basınç değerleri ile Sonlu Elemanlar Metodu (Finite Element
Analysis-FEM) kullanılarak analiz gerçekleştirilmiştir. Bu değer burun konisi yüzeyine
etki eden ortalama basınç olan yaklaşık 30 MPa’dır. Basınç tüm yüzeye uygulanmıştır.
Burun konisi omuzluğuna Fixed Support tanımlanmıştır.

Sonuç Değer

Maksimum 
Deformasyon

3.5042 mm

Maksimum 
Stres

1331.3 Mpa

• Analiz sonucunda görülen maksimum deformasyon ve stres, karbon fiber malzemenin standart dayanım aralıkları göz önünde
bulundurulduğunda sınır değerleri aşmamakta ve kullanıma uygunluğu göstermektedir. Ancak karbon fiber malzemenin
dayanımını belirleyen en önemli unsurlar üretimi yapılırken serim yönü, katman sayısı gibi farklılık gösteren değerler olduğu
için, üretim yapılmadan numune üretilecek ve yapısal testlerle malzemenin gerçek dayanımı görülecektir.

Burun Konisi Yapısal Analizi
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Özellik Açıklama

Mesh 2 mm Size – Tet10

Kuvvet M2020 Maksimum İtki: 2680.4 N

Deformasyon Total Deformation

Stres Equivalent Stress (von-Mises)

• Burun için yapılan yapısal analizde
ANSYS 2020 R2 programı
kullanılmıştır. M2020 motorunun
maksimum itki değeri ile ile Sonlu
Elemanlar Metodu (Finite Element
Analysis-FEM) kullanılarak analiz
gerçekleştirilmiştir. İtki, motorun arka
yüzeyinden Z-ekseni yönünde
uygulanmıştır.

Sonuç Değer

Maksimum 
Deformasyon

5.4855 Mpa

Maksimum 
Stres

6.42 x 10-3 mm

• Analiz sonucunda görülen maksimum stress, motor bloğu üzerinde ve bulkhead üzerinde oluşmaktadır. Bu değerler göz
önünde bulundurulduğunda çelik kullanımı uygundur.

Motor Bloğu Yapısal Analizi
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• Yapısal Testler için ilk olarak çekme ve basma testleri planlanmaktadır. Testlerin üniversitemiz bünyesinde Makine Mühendisliği’nde 
sağlanacak laboratuvar ortamında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

• Bu test karbon fiber ve fiber glass numuneler üzerinde ve şok kordonu üzerinde gerçekleştirilecektir. 
• Testin sonucunda malzemelerin mukavemet değerleri ölçülmüş olacak ve yeterli olup olmadığı belirlenecektir.
• Örnek bir cihaz aşağıdaki gibi verilmiştir.
• Sertlik testini malzemelerin plastik deformasyona karşı koyabilme direncini ölçebilmek amacıyla planlanmaktadır. Yine üniversite

bünyesinde yapılması planlanmaktadır.
• Yorulma testi, çekme ve basma aralığında belirli frekanslarda kuvvet uygulanarak malzemenin uzun süre kuvvete maruz kalması 

durumundaki dayanımını ölçmek için yapılacaktır. Yine üniversite bünyesinde yapılması planlanmaktadır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Dayanıklılık Testleri (Yapısal ve Mekanik Mukavemet) 41 Gün Başlangıç Bitiş

Çekme Testi 7 Gün 21.06.2021 27.06.21

Basma Testi 7 Gün 28.06.2021 4.07.21

Yorulma Testi 7 Gün 17.07.2021 23.07.21

Sertlik Testi 7 Gün 27.07.2021 30.07.21
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Alt Sistem İsmi Komponent Kütle(gram) Malzeme Adet

Burun Konisi 687 Karbon Fiber 1

Eye Bolt 70 Dövülmüş Çelik 1

Bulkhead 706 Alüminyum 1

Mikrokontrolcü 150 - 6

Arduino GPS 50 - 6
Xbee RF 50 - 6
Diğer 500 - -
U Bolt 150 Dövülmüş Çelik 2

Paraşütler 913 Ripstop-Naylon 3
Şok Kordonu 36 Aramid-Kevlar 2

Bulkhead 1480 Alüminyum 2
Merkezleme Halkası Küçük 616 Alüminyum 2
Merkezleme Halkası Büyük 1364 Alüminyum 2

Motor Tüpü 4483 Çelik 1

Motor Kalkış Ağırlığı 7032 - 1

Merkezleme Halkası Tüpü 296 - 2

Motor Bloğu 818 Alüminyum 1

Motor Bulkhead 942 Alüminyum 1

Motor Bulkhead U Bolt 75 Dövülmüş Çelik 1
Üst Gövde 957 Fiberglass 1
Orta Gövde 1007 Fiberglass 1
Alt Gövde 1418 Karbon Fiber 1

Üst Gövde Omuzluk 320 Alüminyum 1
Alt Gövde Omuzluk 320 Alüminyum 1

Kanatçıklar 324 Alüminyum 4

Aviyonik Tüpü 180 Alüminyum 4

Faydalı Yük 4150 Çelik 1

Destek Tüpü 448 Alüminyum 2

Faydalı Yük U Bolt 70 Dövülmüş Çelik 1

Bağlantı Parçaları 509 - -

TOPLAM 29164

GÖVDE

DİĞER

ROKET ÜRÜN AĞACI

BURUN 

AVİYONİK

MOTOR

AYRILMA KURTARMA
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Gereksinim Tasarım Seçenekleri Optimizasyon 
Kriteri-1 

Optimizasyon 
Kriteri - 2

Sonuç ve 
Tasarıma Etkisi 

Motor Gövdesi 
(Gövde-3) 

Malzemesi Seçimi  

Karbon Fiber /Çelik Gövde Dayanım ( x-x 
aralığı)

Kütle ( x-x 
aralığında olması 

lazım.

İrtifada %3 kayıp 
olduğu için uçuş 

hızı dikkate 
alınarak faydalı 
yük kütlesi 5000 
g’dan 4500 g’a 

indirildi.

Kanatçık 
Malzemesi

Çelik/Alüminyum Ağırlık Kütle <500 g – 1 
Kanatçık için

Alüminyum 
seçildi.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Madde Madde Sağlandı/Sağlanmadı KTR Slay Numarası

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

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

3.1.23 Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı listelenmelidir Sağlandı

3.1.26
Danışman aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır: 

3.1.26.1. Her takımın yalnızca bir danışman bulundurması gerekmektedir.
3.1.26.2. Bir danışman yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir

Sağlandı

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

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

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

3.2.4.5 Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol yapılmayacaktır. Sağlandı

3.2.4.6
Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite değeri 1.5 ile 2.5 arasında

olmalıdır
Sağlandı

3.2.4.7
Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite değeri hesaplanmakta olup,

takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar.
Sağlandı

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

3.2.4.9

Takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç olmak üzere) geliştireceği üç (3) serbestlik
dereceli benzetim ve modelleme yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği analizlerini kendi

imkânlarıyla yapmaları ve Open Rocket simülasyonu kullanarak elde edilen verilerin bu yazılımla elde
edilenlerle uyumlu olduğunun ilgili tasarım raporlarında ispatlanması gerekmektedir.

Sağlandı

3.2.4.10
ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen rampadan çıkış hızlarının üretim

sonrası ortaya çıkan roketin toplam kütlesi ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek suretiyle bu değerin
sağlandığı ispatlanmalıdır. Yapılacak ispata ilişkin simülasyonlar AHR raporuna dâhil edilecektir (Simüle edilmiş Open Rocket dosyası AHR ile beraber teslim edilecektir). 

Sağlandı

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.
Sağlandı

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. Sağlandı

3.2.1.21 Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına kadar yapılacaktır Sağlandı

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

3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır. Sağlandı
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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. Sağlandı

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

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).
Sağlandı

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

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

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. Sağlandı

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

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. Sağlandı

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2.2.2 . Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan basınçlı kapların (basınçlı tank, tüp vb.) kullanılmasına kesinlikle müsaade edilmeyecektir. Sağlandı

3.2.2.3 Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış alanında doldurulması kesinlikle yasaktır. Sağlandı

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

3.2.2.13 Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal sıcak gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanımına izin verilmektedir Sağlandı
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3.2.2.14 Mekanik ya da soğuk gaz üreteci olan bir sistem de kullanılabilir. Sağlandı

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

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. Sağlandı

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. Sağlandı

3.2.3.4
Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde, faydalı yükün bilimsel bir görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda başarılı takımların Yarışmadaki geçerli para ödüllerinden bağımsız olarak ödüllendirilmesi için TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından gerekli süreçler yürütülecek ve takımlara ödüller hakkında 

duyuru KTR aşamasından sonra yapılacaktır.
Sağlandı

3.2.3.5 Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde katılım gösterecek takımların bilimsel maksatlı faydalı yükleri bilimsel bir amacı gerçekleştirirken özgünlük ve inovatif olma kriterleri kapsamında da değerlendirilecektir Sağlandı

3.2.3.8
ÖTR’nin değerlendirme aşamasında bilimsel maksatlı faydalı yükün uygunluğu konusunda TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından ayrıca değerlendirme yapılacaktır. ÖTR aşamasını başarıyla geçen ancak bilimsel maksatlı faydalı yük konusunda uygunluk alamayan takımlar asgari 4 kg’lık bir kütleyle KTR aşamasına 

geçeceklerdir.
Sağlandı

3.2.3.9 Takımlar tarafından geliştirilecek özgün faydalı yükler Yarışma Komitesi’ne sunulmalı ve ÖTR ile ön onay alınmalıdır. Sağlandı

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. Sağlandı

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

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.)
Sağlandı

3.2.3.13 3.2.3.12 ile belirtilen zaman dilimi içerisinde faydalı yük bağımsız bir bölümünden farklı bir stratejiyle de serbest bırakılabilir. (Roketin gövdesi içerisindeki faydalı yükün bulunduğu bölgedeki bir kapak mekanizma açılıp faydalı yük mekanik bir sistem yardımıyla gövdeden çıkış yapabilir). Sağlandı

3.2.3.14 3.2.3.12 ve 3.2.3.13 ile belirtildiği gibi gerçekleşecek bir kurtarma esnasında tasarlanan sistemin roketin inişini tehlikeye sokmayacağı (mekanizmanın analizi veya uçuş analizi yardımıyla) Sağlandı

3.2.6.1 Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) adet, birbirinden farklı uçuş 16 bilgisayarı bulunmalıdır. Sağlandı

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

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

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.
Sağlandı

3.2.6.5 Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir. Sağlandı

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).
Sağlandı

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). 
Sağlandı

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.

Sağlandı

3.2.6.9 Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir Sağlandı

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

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

Sağlandı

3.2.6.13 Roketin üzerinde bulunan uçuş bilgisayarları roket rampada iken açılarak kontrol edilmelidir Sağlandı

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

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

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

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

3.2.6.23 Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme yazılımlarından ortaya çıkacak verilerden istifade edilerek uçuş algoritmalarında karar vermeyi tetikleyecek kriterler ve 17 gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım raporlarında akış diyagramları şeklinde sunulmalıdır. Sağlandı

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. Sağlandı

3.2.6.25 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. Sağlandı

3.2.6.26 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. Sağlandı

3.2.5.1
Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisindeki ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemeye yönelik basınç sensörlerinin sağlıklı veri alınması sağlanmalı ve burundan hemen önceki gövde bitim alanında, aviyonik sistemlerin bulunduğu gövde parçasında ve motorun hemen bitimindeki alanda 30-45 mm 

arasında çapa sahip toplamda asgari üç (3) deliğin bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde açılacak olan ilave delikler ve onların ilgili tasarımsal uygunluğu tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır.
Sağlandı

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

3.2.5.5

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

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

olması gerekir.

Sağlandı

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.
Sağlandı

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

metrelik fırlatma rampası sigma profil ve destekleyici unsurların entegrasyonundan üretilmiştir.
Sağlandı

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).
Sağlandı
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Hata Türleri ve Etkileri Analizi, ayrı bir dosya olarak raporla birlikte teslim 
edilmiştir. "Hata Türleri ve Etkiler Analizi (HTEA).xlsx" isimli dosyaya bakınız.
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ORİON TAKIMI BÜTÇE ANALİZİ

MALZEME ADET FİYAT NOT

KURTARMA SİSTEMİ VE PARAŞÜTLER

1 U Bolt 4 80 ₺

2 Şok kordonu - 200 ₺ Aramid-kevlar kordon kullanılması planlanmaktadır.

3 Paraşütler 15m 2.800 ₺ Rip-stop naylon kumaş düşünülmüştür.

4 Kurtarma Sistemi Yanmaz Kumaş 4 300 ₺ Yanma geciktirici esd kumaş kullanılacaktır.

5 Ateşleme Teli 4 100 ₺ Fünye benzeri ateşleme sistemimizde kullanılacaktır.

TOPLAM 3.480 ₺

GÖVDE VE BURUN KONİSİ

6 Karbon Fiber Burun Konisi 1 2.000 ₺

7 Fiberglass Gövde 1 1 2.000 ₺

8 Fiberglass Gövde 2 1 2.000 ₺

9 Karbon Fiber Gövde 3 1 2.200 ₺

10 Kanatçıklar 4 400 ₺ CNC torna ile üüretimi yapılacaktır.

Aerodinamik Testler İçin Gerekli Malzemeler - 1.000 ₺

TOPLAM 8.600 ₺
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MALZEME ADET FİYAT NOT
11 Dürbün 2 300 ₺

12 Merkezleme Halkaları 4 500 ₺

13 Kart Üretimi - 500 ₺

14 Kıyafet 12 550 ₺

15 Telsiz 6 500 ₺ Telsizler kiralanacaktır.

Faydalı Yük 1 450 ₺

16 El Aletleri - 400 ₺

TOPLAM 3.200 ₺
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AVİYONİK SİSTEM VE YER İSTASYONU ADET FİYAT NOT

17 STM32F303CCT6 4 120 ₺

19 Ark Jeneratörü Ateşleme Bobini 400kv 4 80 ₺

20 Mikrokontrolcü 2 40 ₺

21 Neo-6m gps Shiel Arduino 6 400 ₺

22 Xbee sx 868 RF 6 2.100 ₺

23 MPU 6050 IMU 6 70 ₺

24 Lipo Pil 8 500 ₺

25 Aviyonik Testler İçin Gerekli Malzemeler - 500 ₺

26 KY-019 Relay 3 20 ₺

27 GYNEO6MV GPS 6 400 ₺

28 BMP 180 Basınç Sensörü 6 120 ₺

TOPLAM 4.350 ₺

GENEL TOPLAM 19.630 ₺
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