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CreAtiny Roket Takımı
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Takım Yapısı
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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Ö lçü

Boy (mm): 241 mm

Çap (mm): 120 mm

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 22,221g

Yakıt Kütlesi (g): 3.835 g

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2.489 g

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4100 g 

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 26.056 g

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ö lçü

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 3.9

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32 m/s

Stabilite (0.3 Mach için): 2,32

En büyük ivme (g): 94.4 g

En Yüksek Hız (m/s): 264 m/s

En Yüksek Mach Sayısı: 0.79

Tepe Noktası İrtifası (m): 3032 m

Motor Seçimleri

Birinci tercih : M2150-RL-0

İkinci tercih : M2020-RL-0 
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Open Rocket Genel Tasarım

Burun Konisi-350 mm
Shoulder-175 mm

Aviyonik-195 mm

Orta Gövde- 1000mm

Coupler-175 mm Motor-957,22 mm

Motor Gövdesi-1036 mm

Kanatçık Yükseklik-80 mm

Kanatçık Boy-170 mm

Çap 120 mm
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Değişim 
Konusu

ÖTR’de
hangi 

sayfada

ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu KTR’de
hangi 

sayfada

Faydalı Yük 
Kütlesi ve 
paraşütü

29 Faydalı yük ağırlığı 
4500 g olarak 
tasarlanmıştı.

Faydalı yük roketin zorunlu değişiklerinden dolayı 4100 g olarak tekrar tasarlanmıştır.
Temin edilmesinden dolayı turuncu renge karar verilmiştir.

30

Orta Gövde 
Et Kalınlığı 

10 Orta Gövde et kalınlığı 
2mm olarak tasarlanıp 
rapora eklenmişti.

Orta Gövde için sponsorluk firmasından  istenilen 116mm dış çapa sahip boru profili 
üzerinde mutabık olunamayınca ve üretim gecikmesi yaşanmaması için 115mm dış çapa 
sahip boru profili alınıp et kalınlığı 2.5mm olarak tekrar tasarlanmıştır.

63

Motor 
Gövdesi Et 
Kalınlığı 

10 Motor Gövdesi et 
kalınlığı 2mm olarak 
tasarlanıp rapora 
eklenmişti.

Motor Gövdesi için gerekli olan model boru profili pandemi sebebiyle firmaların 
sponsorluk konusunda yardımcı olamamaları nedeni ile Orta Gövde modeli olan 115mm 
dış çapa sahip boru tercih edilmiştir.Tercih edilen boru profili nedeniyle et kalınlığı 2.5mm 
olarak tekrardan tasarlanmıştır.

65

Engine 
Block
malzeme ve 
çapı

35 Engine block
malzemesi alüminyum 
boru profili tercih 
edilip et kalınlığı 
2.5mm tasarlanmıştı.

Engine block alüminyum malzeme olarak 80mm dış çapa 2mm et kalınlığına sahipti lakin 
pandemi dolayısıyla alüminyum malzeme bulmada sıkıntılar yaşanmıştır.Bu sebeple 
engine block 75.3mm iç çapa sahip rulo mukavva olarak tekrar tasarlanmıştır.İç kısımda 
dayanıklılığı yüksek rulo mukavvanın et kalınlığı 5mm olarak tercih edilmiştir.Centering
ring iç çap katmanına kadar ki boşluk oluklu mukavva ile doldurulmuş ve centering ringler 
ile sabitlenmiş ve vidalanmıştır. 

78

Burun 
Konisi Et 
Kalınlığı 

10 Burun Konisi et 
kalınlığı 2mm olarak 
tasarlanıp rapora 
eklenmişti

Orta Gövde et kalınlığının değişikliği sebebiyle burun konisi shoulder sıkı geçme 
methoduna uyulması dikkate alınarak burun konisi ve shoulder gövdesinin et kalınlığı 2.5 
mm olarak tekrar tasarlanmıştır.

54

ÖTR - KTR Değişimler – 1.1

Tablo-1
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ÖTR - KTR Değişimler – 1.2

Değişim 
Konusu

ÖTR’de
hangi 

sayfada

ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu KTR’de
hangi 

sayfada

Centering
Ringler et 
kalınlığı ve 
çap 
değişimi

24 Centering Ringler dış 
çap 116mm ve et 
kalınlığı 11.5 olarak 
tasarlanıp rapora 
eklenmişti.

Motor bloğu et kalınlığı, Engine block malzeme ve çap değişiminden dolayı 
centering ring dış çapı 115mm ve et kalınlığı 10mm olarak tasarlanıp 
rapora eklenmiştir.Ayrıca ön centering ring engine block ağırlık 
azalmasından dolayı 20mm’den 80’mm olarak tekrar tasarlanıp rapora 
eklenmiştir. 

60

Bulkheadler
çap 
değişimi

40 Bulkhead dış çapı 
116mm olarak 
tasarlanıp raporlanmıştı.

Motor ve Orta Gövdenin pandemi koşullarından bulunamaması sebebiyle 
bulkheadlerin dış çapı 116mm’den 115mm’ye indirilmiştir.

73

Kanatçık 
fintabs
yüksekliği 
değişimi

26 Kanatçık fintabs 
yüksekliği 15mm olarak 
tasarlanıp raporlanmıştı.

Kantçık fin tabs yüksekliği motor gövdesinin et kalınlığının değişimi ile 
birlikte centering ring tasarımından etkilenmiş olup 10mm olarak tekrar 
tasarlanıp rapora eklenmiştir.

59

Motor 
Gövdesi 
Uzunluğu

35 Motor Gövdesinin 
uzunluğu 893mm olarak 
tasarlanıp rapora 
eklenmişti.

Teknik Resimde görüldüğü üzere Motor böümünün nozzle kısmı yaklaşık 
1,75 inç olarak verildiğinden dolayı ve Creatiny Roket Takımı olarak bu 
sene ilk defa yarışmaya katılım sağladığımızdan dolayı motor öcüleri için 
teknik resim esas alınarak yarışma alanında hatayı en aza indirmek adına 
motor gövdesi 3 cm uzatılmıştır ve gerekli bütün ölçüler raporlanarak ktr
aşamasında sunulmuştur.

65

Tablo-2
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ÖTR - KTR Değişimler – 1.3

Değişim 
Konusu

ÖTR’de
hangi 

sayfada

ÖTR’de içerik neydi? KTR’de içerik ne oldu KTR’de
hangi 

sayfada

GPS 54 GPS olarak SC872-A 
modülü kullanılmıştı.

PCB tasarımı sırasında sistemimize L86-M33 model GPS’in daha uygun 
olduğunu görülmüş ve aviyonik bölümlere bu modelin bilgilerini girilmiştir.

38,44

Batarya 
kullanımı

47,48 Batarya olarak 4200 
Mah gücünde lipo piller 
kullanılmıştı.

Gerekli güç hesapları yapılmıştır. Bu hesaplamalar doğrultusunda 3000 
Mah lİpo bataryanın aviyonik sistemimiz için gerekli olduğu görülmüştür. 
Bu yeni batarya Aviyonik bölümlerine eklenmiştir.

39,45

Sürüklenme 
paraşütü

45 Paracord ipleri tepeye 
kadar dikilmeyecekti ve 
2mm kalınlığındaydı.

Paracord iplerinin tepe noktasına kadar dikilmesine karar verildi. İp 
kalınlığı 4mm olarak değiştirildi. Kumaş rengi ise kırmızı ve turuncu parçalı 
olarak değişmiştir.

23,25

Tablo-3
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ÖTR - KTR Değişimler – 2

Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu? KTR’deki içerik detayı? KTR’de hangi 
sayfada ?

Centering Ring 
Vida genişlikleri 

Centering Ring  ile kanatların 
sabitlenmesi için tasarlanan 

metrik vida çeşidi

ÖTR aşamasında ki tasarım stratejisinde meydana gelen birkaç 
teknik aksaklık sebebi ile vida matkap çapı belirlenmemişti.KTR
aşamasında ön centering ring ve arka centering ring ile kanat 
arasına atılacak vida metrik 4 olarak belirlenip teknik resimde 

belirtilmiştir.

60

Bulkhead üzerinde 
açılacak vida 
genişlikleri

Bulkhead sabitleyici metrik 
vidaların çeşidi

Bulkhead kısımlarının  fiberglass ve karbonfiber gövdeler  ile olan 
bağlantısını sağlamlaştırmak ve dayanımı arttırmak için sıkı 
geçmenin yanı sıra metrik ?  Vida atılması tercih edilmiştir.

73

Barut Haznesi Barut Haznesi yeni tasarım ÖTR aşamasında detayları  ile verilmeyen barut haznesi KTR 
aşamasında dişli sistem olarak tasarlanmış ve bulkheadler üzerinde 
klemensler yardımı ile fitili barut haznesini üst tarafından verilmesi 

tercih edilmiştir.Detaylar bütünleştirme stratejisinde verilmiştir.

22

Tablo-4
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1.Aşama : Fırlatma
Roket, rampaya yerleştirilir.
Motoru takılır.
Anahtarlı switch aktifleştirilir.

2. Aşama : Rampa Tepesi
31.8 m/s hızla  5.30 m  0.4 s ulaşır.

7.Aşama: Ana Paraşüt
105.326 s , 536.291 m, 30.1 m/s hızla 
giderken barut sisteminin patlamasıyla ana paraşüt açılır.

3. Aşama : Burn Out
2616.26 m, 3.53 s, 
261.629 m/s,
3000 m yakıt biter.
x eksenine paralel konum alır.

4. Aşama: Tepe Noktası
3005 m yakıt tükenir, 4.475 m/s , 25.238 s sonra Apogee noktasına ulaşır.
Barut sistemi patlamasıyla sürüklenme paraşütü 3005 m açılır. 
Ardından Drug ve Payload paraşütleri açılır.

5. Aşama: Drug Paraşütü
1.205 m/s , 25.2914 s barut sistemi aktifleşir, 3005.1 metrede Drug Paraşütü açılır.

6.Aşama: Payload
25.292 s, 1.21 m/s , 3005.1 m Payload Paraşütü de açılır, 
Payload inişe geçer(Yeşil paraşütle temsil edilen parça).

8.Aşama: Zemin
Roket 8.02 hız ve 169.165 s
zemine düşer ve kurtarma başlar
GPS’ den alınan konum verisi,  buzzer sesli 
ikazı ile kurtarma gerçekleştirilir.

Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.1 
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Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.2 

Uçuş Öncesi:

Roket fırlatma anına gelene kadar yer istasyonunda sırası ile şu işlemler gerçekleşecektir:
1. Montaj alanına ulaşılması,
2. Roket alt sistemlerinin montaj alanında belirlenen strateji için yerlerini alması,
3. Yer istasyonu kurulumu,
4. Yapısal alt sistemlerin kontrolü,
5. Elektronik sistemlerin ve altimetrenin kontrolü;
6. Haberleşme modüllerinin kontrolü ve kurulumu,
7. Ayrılma ve kurtarma sistemlerinin kontrolü,
8. Bütün alt sistemlerin atışa hazır kontrollerinin bitimi ve plana uygun olarak yer istasyonu için anten 

montajının beklenmesi,
9. Roket içerisindeki sırası ile drug, payload ve payload paraşütünün yerleştirilmesi,
10. Burun Konisi entegrasyon gövdesi vidalanması,
11. Ana paraşüt yerleştirilmesi,
12. Motor Gövdesi entegrasyon gövdesi vidalanması,
13. Hakem kontrolünde karabarut barut haznesi içerisine yerleştirilmesi vidalanması,
14. Motor yerleştirimi ve motor tutucu alüminyum parçanın yerleştirilip vidalanması,
15. Roketi takımdan 3 kişinin rampadaki kaydırma ayağına yerleştirilmesi ile son bulacaktır. 
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Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa Tepesi 0.41 5.30 30.1

Burnout 3.53 2616.26 261.629

Tepe Noktası 25.238 3005.0 4.475

Drug Paraşütü 25.2914 3005.1 1.205

Payload 25.292 3005.1 1.21

Ana Paraşüt 105.726 541.291 30.1

Zemin 171.1 0 7.93

Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.3 

Hedeflenen veriler roketin rampaya yerleştirilmesinden başlayarak roketin zemine 
belirlenen hızda çarpmasına kadar open roket simülasyon programından referans 
alınmıştır. Roket yere indiğinde gps ve buzzer yardımıyla kurtarılacaktır.

Uçuş Esnası:

Tablo-5
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Uçuş Sonrası:

Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.4 

Roket fırlatma anından zemine çarptığı ana kadar ki kısımdan sonra gerekli olarak planlanan stratejiler sırası 
ile şu şekildedir:
1. Yer istasyonu sorumlusu takım üyesi önderliğinde geriye kalan ekip 3 kişi ve 2 kişi olarak ikiye ayrılması,
2. Yer istasyonu sorumlusu  ilk ekip ile roketin enlem ve boylam verilerini belirler ve ilk ekip yola çıkması,
3. Yer istasyonu sorumlusu ikinci ekip ile faydalı yükün enlem ve boylam verilerini belirler ve ikinci ekip yola 

çıkması,
4. Yer istasyonu sorumlusu ile 2 ekip arasındaki telsiz ve telefonlar yardımı sayesinde iletişimin sürmesi,
5. Faydalı yük ve roketin konumunun kesin olarak belirlenmesi,
6. Gps ve buzzer yardımı ile  roket ve faydalı yükün kurtarılması,
7. Kurtarılan roket üzerinde hiçbir etki kullanılmadan altimetre verisinin kontrolü,
8. Kurtarılan roket üzerinde alt sistem hasar testi,
9. Analizlenen hasar testi üzerine rapor hazırlanılması ile son bulacaktır.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.5 

Open Roket simülasyon programından elde edilen verilere göre roketin uçuş süresi boyunca 
zamana bağlı irtifa grafiği rapora eklenmiştir.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.6 

Open Roket simülasyon programından elde edilen verilere göre roketin uçuş süresi boyunca 
zamana bağlı toplam ivme grafiği rapora eklenmiştir.
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Operasyon Konsepti (CONOPS)-1.7 

Open Roket simülasyon programından elde edilen verilere göre roketin uçuş süresi boyunca 
zamana bağlı mach grafiği rapora eklenmiştir.
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ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ-1.1

Alt Sistem Komponent Malzeme Ü retim Yeri Ü retim Yöntemi Çap(mm) Cidar(mm)

Gövde 
Parçası

Burun Konisi Karbonfiber KTÜ  merkez kampüs Creatiny
roket takımı atölyesi

Vakum İnfüzyon 120 mm 2.5 mm

Gövde 
Parçası

Orta Gövde Fiberglass KTÜ  merkez kampüs Creatiny
roket takımı atölyesi

El Yatırması 120mm 2.5mm

Gövde 
Parçası

Motor Gövdesi Karbonfiber KTÜ  merkez kampüs Creatiny
roket takımı atölyesi

Vakum İnfüzyon 120mm 2.5mm

Gövde 
Parçası

Motor Gövdesi 
Coupler

Karbonfiber KTÜ  merkez kampüs Creatiny
roket takımı atölyesi

El yatırması 115mm 2.5mm

Yapısal 
Destek

Bulkead Çelik Trabzon Sanayi Talaşlı İmalat 115mm-
80mm

57.5mm-
40mm

Gövde 
Parçası

Engine Block Alüminyum Osmanlı Alüminyum Şirketi Talaşlı İmalat 85mm 2.5mm

Gövde 
Parçası

Kanatçık Alüminyum Altaş Alüminyum Talaşlı İmalat - 5mm

Uzunluk(m
m)

523 mm

1000mm

923mm

173mm

12mm-
15mm

890mm

147mm

Tablo-6
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Alt Sistem Komponent Malzeme Ü retim Yeri Ü retim Yöntemi Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk 
(mm)

Paraşüt Sürüklenme 
Paraşütü 
Kumaşı

Ripstop kumaş Karadeniz Teknik Ü niversitesi 
Creatiny Atölyesi

Dikim 850mm
- -

Paraşüt Faydalı Yük 
Paraşütü 
Kumaşı

Ripstop kumaş Karadeniz Teknik Ü niversitesi 
Creatiny Atölyesi

Dikim 1500mm
- -

Paraşüt Ana Paraşüt
Kumaşı

Ripstop kumaş Karadeniz Teknik Ü niversitesi 
Creatiny Atölyesi

Dikim 3250mm - -

Yapısal 
Destek

Fırdöndü Çelik RoketTürk firması Talaşlı İmalat 30mm 10mm 75mm

Yapısal 
Destek

Hızlı Bağlantı Çelik Kaya Safety Firması Talaşlı İmalat 40mm 10mm 80mm

Yapısal 
Destek

Centering Ring Alüminyum Trabzon Sanayi Talaşlı İmalat 115mm-
120mm

10mm-
23,75mm

20-30-
50mm

Yapısal 
Destek

Z Tutucu Alüminyum Trabzon Sanayi Talaşlı İmalat - 2mm 40mm

ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ-1.2

Tablo-8
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Alt Sistem Komponent Malzeme Ü retim Yeri Ü retim Yöntemi Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk 
(mm)

Elektronik 
Sistem

PCB FR-4 DEGZ Şirketi Hazır Malzeme 115 mm - 195 mm

Gövde 
Parçası

Faydalı Yük Pleksi DEGZ Şirketi Hazır Malzeme 112mm - 230mm

Yapısal 
Destek

Mapa Dövme çelik RoketTürk firması Talaşlı İmalat 32,3mm 6,3mm 51mm

Paraşüt Faydalı Yük 
Paraşüt İpi

Paracord ip Paracordaksesuar firması Hazır malzeme 2mm - 25000mm

Paraşüt Ana ve Drug
Paraşütü İpi

Paracord ip Paracordaksesuar firması Hazır malzeme 4mm - 100000mm

Gövde 
Parçası

Barut Haznesi Alüminyum Trabzon Sanayi Talaşlı İmalat 12,5mm 1,5mm 30mm

Gövde 
Parçası

Aviyonik Kasa ABS DEGZ Şirketi 3D Printer 115 mm - 195 mm

Gövde 
Parçası

Şok Kordonu Aramid Kaya Safety firması Hazır malzeme 10mm - Toplam 
10000mm

ALT SİSTEM DETAY İÇERİKLERİ-1.3

Tablo-9
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm 

Payload paraşütü Ana paraşüt
Ana paraşüt

Payload
paraşütü

Sürüklenme 
paraşütü

Ana paraşüt

Barut haznesi
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Paraşüt Çıkarma Sistemi-1 

Barutlu Ayrılma Sistemi (seçildi) Yaylı Ayrılma Sistemi CO2 ile Ayrılma Sistemi

Diğer sistemlere kıyasla kurulumu daha 
basittir. İş yükünü büyük ölçüde azaltır. 
Yüksek oranda olumlu sonuç verir.

Yapımı fazlasıyla mekanik işçilik gerektirir. 
Barut ile ayırma sistemine göre daha fazla 
yer kaplar.

CO2 tüplerinin basınç oluşturmasıyla çalışan 
bir sistemdir.

Çok az yer kaplar. Yaklaşık 3-4 gram ile 
gerekli ayrılma kuvveti sağlanır. 

Muhtemel kalibrasyon problemleri vardır. Kara barut sistemine benzer niteliktedir 
ancak daha güvenilirdir.

Diğer sistemlere göre daha ekonomiktir. Çalışma mantığı basittir. Gerilmiş yayın 
serbest bırakılmasıyla çalışır.

Kalibrasyon işlemlerinde hata payı yüksektir.

Alt sistemlere zarar verebilir ancak 
aviyonikle arasında hava geçişi hiç denecek 
kadar olursa bir sorun teşkil etmez. 

Fazla metallerden dolayı olumsuz açıdan 
ağırlık oluşturabilir.

Uçuş anında DC motorlarının tüpleri 
delememesinden kaynaklı ayrılma 
gerçekleşemeyebilir veya geç ayrılma 
olabilir.

Paraşüte zarar verebilir. Bunun için de 
yanmaz kumaş kullanılabilir.

İstenilen kuvveti oluşturmak için gerekli 
yayın teminatı zor olabilir.

Baruta göre daha fazla yer kaplar.

Tablo-10
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1. Ayrılma (Burun Konisi) :
Roket apogee noktasına ulaştığında ve x eksenine paralel olduğu anda BNO055 sensöründen gelen veriyle 

birlikte ayrılma sistemi devreye girecektir. Gelen sinyal , barut haznesini patlatacak olan rezistans telinden akım 
geçmesini sağlar. Bu patlamayla birlikte burun konisi orta gövdeden ayrılacaktır. Önce payload paraşütü ardından 
payload ve daha sonra sürüklenme paraşütü, şok kordonunun da yardımıyla birlikte, dışarı atılacaktır. 
2.   Ayrılma (Orta ve Motor Gövde Arası) :

Roket sürüklenme paraşütüyle birlikte irtifa 550 metre oluncaya kadar süzülecektir. BMP280 sensörünün
ölçtüğü atmosfer basıncının uçuş bilgisayarı yazılımı ile birlikte yükseklik verisine dönüştürülecektir. Bu veri 550 
metre olduğu anda aynı şekilde barut haznesini tetikleyecektir ve ana paraşüt roketten dışarı fırlatılacaktır.

KURTARMA STRATEJİSİ DETAYLI ANLATIM
Ö ncelike burun konisinden motora kadar alt sistemlerin sıralanışı şu şekildedir: payload paraşütü-payload-

sürüklenme paraşütü-aviyonik-ana paraşüt. Yukarıda anlatıldığı gibi ilk patlama anında burun konisi dışarı 
fırlayacaktır, basıncın da etkisiyle payload da dışarı fırlayacaktır ve burun konisi içinden paraşütünü alıp roketten 
tamamen ayrılacaktır. Payload paraşüt ipleri fırdöndüye bağlı olacaktır,fırdöndü mapa arasındaki bağlantı ise 10-
15 cm lik şok kordonuyla sağlanacaktır. Burun konisinden itibaren alt sistem parçaları şu şekildedir: 1m kadar şok 
kordonu fırdöndüye düğümlenecektir, fırdöndüden 2m daha şok kordonu gövdedeki mapaya düğümlenecektir. 
Fırdöndünün üst ucuna ise sürüklenme paraşütü iplerinin bağlı olduğu hızlı bağlantı elemanı yer alacaktır.

Paraşüt Çıkarma Sistemi-2 
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Paraşüt Çıkarma Sistemi-3 

DETAYLI ANATIM DEVAM
…2m lik kordonun daha uzun tutulmasının sebebi ufak bir tedbir amaçlıdır. Fırlatma anında olası takılma durumu 
meydana gelirse bu kordon çok rahat bir şekilde sürüklenme paraşütünü dışarı çekecektir.  Ana paraşüt orta 
gövde ve motor arasındadır. 2. ayrılma sırasında ilk ayrılmada olduğu gibi barut patlamasıyla oluşan basınçla 
motor bloğu ve orta gövde ayrılacaktır. 1,5m lik şok kordonunun bir ucu aviyonik tarafındaki mapaya bağlı diğer 
ucu ise fırdöndüye bağlı olacaktır. Fırdöndünün üst kısmında ise ana paraşüt iplerinin bağlı olduğu hızlı bağlantı 
elemanı yer alacaktır. Bu fırdöndüye tekrardan 1,5m lik şok kordonu bağlanacaktır ve diğer ucu da motor 
tarafındaki mapaya bağlanacaktır. Bu kısmın patlatılmış CAD görüntüleri şu link içerisindedir: 
https://youtu.be/jVvvdXT6tks , https://youtu.be/CbmA2GNt-zk

1. Ayrılma CAD görüntüsü                      2. Ayrılma CAD görüntüsü                                         Ana Paraşüt

https://youtu.be/jVvvdXT6tks
https://youtu.be/CbmA2GNt-zk
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Paraşüt Çıkarma Sistemi-4

Barut sistemi: ÖTR’de tek parça olan ve klamens bulunmayan sistemimiz aşağıdaki gibi değişmiştir. Ö ncelikle 
barut haznemiz 6-7 gram barut saklayabilecek kapasitededir, bu da bize fazlasıyla yeterlidir. Paylaşılan CAD 
görüntülerinde de anlaşılacağı üzere küçük bir delik vasıtasıyla aviyonikten bulkhead üstüne bir tel çekilecektir ve 
sonrasında bu delik epoksi yardımıyla kapatılacaktır. Çekilen teller klamenslere vidalanacaktır. Barut haznemiz iki 
parçadan oluşmaktadır. Dış tabakası yüzeye vidalanacak olup haznenin yuvası olarak rol alacaktır. Diğer parça ise 
bu yuvaya vidalama yöntemiyle oturtulacaktır. Bu parçanın monte edilmesinden önce hazneye barut ile birlikte 
ateşleme telini de üst kısımdan yerleştirip kağıt bant ile kapatılacaktır ve ateşleme telinin uçları da klamense
vidalanacaktır. Bunun sebebi ise tüm etiketler alındıktan sonra daha kolay,pratik ve güvenilir bir montaj şekli 
olmasıdır. 
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Paraşütler-1

Malzeme Ö zellik 

Ripstop kumaş

:

Bu kumaşın seçilme nedeni havayı yok denecek kadar az geçirmesi,
yırtılmalara karşı dayanıklı olması ve en önemli özelliği hafif
olmasından dolayıdır.

Şok kordonu
:

%100 ısıya karşı dayanıklı aramid malzemeden üretilen,10mm çapa sahip
ve 3100 KgF mukavemeti olan şok kordonu seçilmiştir.

Paracord ipleri
:

Faydalı yük için 2mm kalınlığında paracord ipleri seçilmiştir. Ana
paraşüt ve sürüklenme paraşütüne çok daha fazla yük bineceğinden
dolayı 4mm lik paracordlar tercih edilmiştir.

Fırdöndü 
:

Paraşüt iplerinin birbirine dolanmasını engellemek için kullanılacak
olan bağlantı elemanı.

Hızlı bağlantı : Paraşüt iplerinin bağlanacağı eleman. 25kN mukavemetine sahiptir
Siparişi verilecek olan malzemeler

Tablo-11
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Paraşütler-2

Renk Katlanmış 
haldeki çap

Açık haldeki 
çap

Kubbe deliği 
ölçüsü(R x %12,5)

Düşüş hızları

Ana paraşüt Kırmızı 110 mm 325 cm 406 mm 7,312 m/s

Sürüklenme 
paraşütü

Turuncu 
ve kırmızı

90 mm 85 cm 106 mm 27,95 m/s

Faydalı yük 
paraşütü

Turuncu 100 mm 150 cm 187 mm 6,82 m/s

Roketin düşüş hızı hesaplamaları yukarı yönlü sürüklenme kuvvetinin aşağı yöndeki mg kuvvetine
eşitlenmesiyle aşağıdaki denklem oluşturulmuştur:

v= hız(m/s) , ρ= hava yoğunluğu(1,22 kg/m3) , r= yarıçap(m)
Cd= sürüklenme katsayısı(0,8) , m= kütle(kg), g=yer çekimi
Payload paraşütü hesabı için kütle 4100 gramdır.
Ana ve sürüklenme paraşütü hesabı için kütle 26167 gramdır

𝑣 =
𝑚 × 𝑔 × 2

𝜋 × 𝜌 × 𝐶𝑑 × 𝑟
2

Tablo-12
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Paraşütler-3

Genel olarak bütün paraşütlerimizin tasarımı aynı şekildedir yani yarım küresel
şekildedirler.
Ana paraşüt: 325 cm çapında olacak olan paraşüt önce 16 dilim kenarları oval üçgen halinde
kesilecektir. Bu kesim şeklinin sebebi parçalar birleştirildiğinde küre şeklinin almasını
sağlamaktır. Bu üçgen parçaların uç kısımlarından kubbe deliğinin yarıçapı kadar kesilecektir.
Paracord iplerinin boyları çap uzunluğunun yaklaşık 1,5-2 katı kadar olacaktır. Ü çgen parçalar
dikilirken paracord ipleri bu dikim yerlerinden tepe noktasına kadar çıkacaktır. Bunun sebebi
dayanıklılığı arttırmaktır.
Sürüklenme paraşütü: Çapı 85 cm olacak olan paraşüt 6 dilimden oluşacaktır. Bunun harici
bütün tasarımı ana paraşütle aynı olmakla birlikte paracord ipleri de aynı şekilde tepeye kadar
dikilecektir. Ö rnek kesim

Faydalı yük paraşütü: Çapı 150 cm olacak olan paraşüt 8 dilimden oluşacaktır. Diğer iki paraşütten farklı olarak
paracord ipleri tepe noktasına kadar çıkmayacaktır. Çünkü diğer iki paraşüt kadar kuvvete maruz kalmayacaktır.
İplerin dikim yerlerinden yaklaşık 5-10 cm kadar içeriden dikilmesi yeterli olacaktır.
▪ Ana Uçuş Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: 
STM32F405RGT6 işlemcisi, BMP280 modülü,BNO055 modülü, Mikro SD Kart Modülü, E32 433 T20DC LoRa
modülü, GPS Modülü, buzzer,güç anahtarı,lipo batarya,mosfet.
▪ Payload Bilgisayarında Bulunan Elemanlar:
STM32F405RGT6 işlemcisi, Mikro SD Kart Modülü, buzzer,güç anahtarı, E32 433 T20DC LoRa modülü, GPS
Modülü, lipo batarya
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Kurtarma Sistemi Testler 
Testler Tarih Nerede yapıldı

Payload paraşütü 20-27 Mayıs Creatiny atölyesi

Prototip barut haznesi ile 
ayrılma

20-27 Mayıs Creatiny atölyesi

Gerçek barut haznesi ile 
ayrılma

10-30 Haziran Creatiny atölyesi

Drag paraşütü ve ana 
paraşüt

1-30 Temmuz Creatiny atölyesi

Tüm sistemler genel 
senkronizeli

1-15 Ağustos Creatiny atölyesi

Paraşüt testleri: Her paraşüt için üretimden sonra 
farklı katlama şekilleri oluşturulacaktır. Bu şekillerin 
her biri sırayla okulumuz otoparkından aşağı atılıp 
test edilecektir. Amaç hangi şekilde atılırsa daha 
kolay hava dolumu sağlanır ve hangi şekilde daha 
hızlı, güvenli açılma gerçekleştiğini görmektir. Elde 
edilen bu verilere göre uygun katlama şekli 
bulunacaktır.

Prototip barut haznesi: Zamanın az olmasından 
dolayı kendi imkanlarımızla küçük çaplı bir hazne ve 
patlatılacak küçük bir hacim oluşturulacaktır. 
Buradaki asıl amacımız belli hacme göre barut 
miktarını ayarlayabilmek ve yeterli kuvvetin 
sağlanabilmesini test etmektir
Gerçek barut haznesi: Asıl haznenin üretimiyle 
birlikte gerçek boyutlarda kullanacağımız hacmin ve 
bağlantı noktalarındaki plastik vidaların kırılması için 
gerekli basınç kuvvetinin test edilmesi.

Genel test: Roketin her parçası üretildikten sonra roketi 
birkaç noktadan tavana vs bir yere asıp ayrılma sistemleri 
tekrarlanacaktır. Bu defa tüm paraşütler belirlenen 
şekilleriyle katlanıp roket içine konumlandırılacaktır. Bu 
testin amacı ise patlama anında paraşütlere herhangi bir 
zarar geliyor mu ve daha önemlisi patladıktan sonra 
paraşütler güvenli bir şekilde dışarı çıkabiliyor mu?

Tablo-13
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Faydalı Yük Mekanik Görünüm

Faydalı Yük 3 Boyutlu Görünümü  (CAD):

Faydalı yük Kesinleşmiş CAD görüntüsü rapora eklenmiştir. Sistem içerisinde, ana ve 
yedek aviyonik sistemle aynı elektronik kart bulunmaktadır.Kart üzerinde ki kamera ile 
işlenen veriler sd karta yüklenecektir. Su haznesi pleksi malzemeden yapılacaktır.Motor
iticeleri 3d printer yardımı ile kalıbı basıldıktan sonra silikon malzeme ile model elde 
edilecektir.
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Faydalı Yük Mekanik Görünüm

Faydalı Yük Teknik Resim:

Faydalı yük içerisinde bulunan haznenin dış çapı 100 mm olarak belirlenmiştir. Faydalı yük içerisinde 
bir adet su altı iticisi mevcut olup dış çapı 63 mm olarak hesaplanmıştır. Hazne içerisinde bir adet 
kamera ve elektronik devre kartı mevcuttur. Hazne pleksi malzemeden tasarlanıp roket rampaya 
yerleştirildiğinde elektronik güç butonu aktif hale geçirilmesi için anahtarlı switch case kullanılmıştır. 
Faydalı yüke zarar gelmemesi için alüminyum kasa tercih edilmiştir.
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Creatiny Roket takımı payload(faydalı yük) sistemi bilimsel bir göreve hizmet etmek adına özgün bir 
yapı ile kurgulanmış  ve üretime başlanmıştır. Roket içerisinde ki faydalı yük belli bir yatay ve dikey 
irtifaya ulaştığında sistem etkin duruma gelerek faydalı yük sistemden ayrılacak, paraşüt yardımı ile 
denize iniş yapılacak ve Maksimum 500 metreye insansız sualtı aracı(ROV) dalacaktır. Creatiny takımı 
Olarak deniz aşırı hızlı ulaşım ve teknik araştırma için özgün bir yapıya adım atılmıştır.

Teknofest 2021 yarışması kapsamında faydalı yükün maksimum kütlesi 4100 g olarak belirlenmiştir. 
Bu kütle roket üzerindeki zorunlu azami değişikler bağlamında ele alınarak toleranslı olarak 
tasarlanmış ve gerektiği yerde statik marjin, aerodinamik etkiler ve çeşitli önemli hususlar göz önünde 
bulundurularak değişkenlik gösterebilmektedir. Yarışma alanında komite faydalı yük ağırlık ölçümü 
yapacağı için faydalı yük roketten rahat çıkarılıp yerine koyulabilecek bir şekilde tasarlanmıştır.

Faydalı yük roket içerisinde burun konisi shoulder ile orta gövde ön bulkhead kısmına kadar ki 
alanda tasarlanmıştır. Faydalı yük 112 mm dış çapa sahip ve 230 mm uzunluğu sahip olacaktır.Sistem
içerisinde bir adet motor iticisi, bir adet su geçirmez hazne ve hazne içerisinde elektronik sistem 
bulunacaktır.
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Faydalı Yük – Detay-1.2

Hazne içerisinde ki elektronik sistem, ana ve yedek aviyonik sistem kartları ile aynı olarak 
tasarlanmıştır. Sistem üzerinde bir adet kamera ve sd kart bulundurarak su içerisinde yer yön 
tayini yapılması için tasarlanmıştır. Teknofest 2021 yarışması bağlamında sistem üzerinde bir 
adet gps atanmıştır. Faydalı yük roketin başından sonuna kadar belirli bir frekansta ve 
minimum 3 farklı sensörden veri alabilecektir ve bu alınan veriler için yer istasyonu üzerinde 
yalnızca faydalı yük takibi yapılabilmesi için ayrı bir bilgisayar tayin edilmiştir.

Faydalı yük roket bütünleştirme stratejisinde anlatıldığı üzere burun konisi shoulderı orta 
gövdeye sıkı geçme yapmadan hemen önce tasarlanan konuma yerleştirilecektir. Roket 
rampaya yerleştirildikten sonra aviyonik sistem ve payload sistemi güç butonu aktif hale 
getirilecektir. Roket apogee noktasında ilk ayrılmayı gerçekleştirmek üzere sinyali alarak 
burun konisini orta gövdeden ayırdığı sırada payload ve payload paraşütü roketten 
ayrılacaktır. Roket ve payload farklı konumlarda kurtarılacaktır. Payload içerisindeki gps
yardımı ile roketten ayrı bir durumda kurtarılacaktır. Gps ve iletişim tayinini kesintisiz  
yapabilmek için ayrı bir anten tercih edilmiştir.
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Faydalı Yük Bilimsel Görev-1.1

Creatiny Roket takımı olarak vizyonumuz farklı mühendislik alanlarından tutkulu gençler 
olarak Türkiye bilimsel araştırmalarına her zaman destek vermektir. Bu bağlamda roket 
içerisindeki faydalı yük için  özgün bir çalışmaya girilmiştir. 

Antartika gibi yeni keşiflere ufuk açan kıtada Türkiye olarak bizimde söz sahibi olabilmemiz 
hedef ilke olarak benimsenmiş ve deniz aşırı hızlı ve güvenilir araştırma  merkezleri için 
Creatiny ROV(insansız sualtı ekibi) ekibiyle anlaşılmıştır. Yapılan görevin amacı  
kilometrelerce uzun buzulları aşarak istenilen lakin ulaşılamayan denizlere hızlı bir çalışma 
ile insansız sualtı aracını bırakarak detaylı bir analiz yapmaktır. ROV sistemi içerisindeki 
haznenin tasarımı maksimum 500 metreye dalabilen ve o basınçta elektronik sistemi 
koruyabilen, kesintisiz veri akışını sağlayabilen bir yapı olarak tasarlanmıştır. Sistem 
tamamen çalışır ve veriler kesintisiz olarak aktarılır ise Türkiye model roket kullanarak deniz 
aşırı bilimsel araştırmalarına çok özgün eserler meydana getirebilecektir. Bu zamana kadar 
adını duymadığımız milyonlarca canlı, mikroorganizma bizleri bekliyor. Creatiny ekibi olarak 
Bizde bu heyecana  ortak olmak ve ülkemizi lider ülkeler arasına çıkarma için çabalayacağız.
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Faydalı Yük Bilimsel Görev-1.2

Creatiny Roket Takımı Faydalı yük görevini gerçekleştirmek için oluşturulan strateji 
şu şekildedir:
1. Bilimsel analiz gerçekleştirmek için çalışan mühendislerimizin gerekli yer 

istasyonu analizlerini raporlayarak isterleri ve çıktıları belirlemesi,
2. Model Roket üzerinde yetkin mühendislerin gerekli analizleri ve testleri 

gerçekleştirmesi,
3. Yer istasyonu kurularak yer üzerinde aviyonik güç butonunun çalışır durumda 

olduğunu kontrol edilmesi ve veri akışını kesintisiz iletilme durumunu test 
edilmesi,

4. Roket içerisinde ki faydalı yük için tasarlanan bölüme ROV sistemi analizleri 
gerçekleştirildikten sonra sualtı aracını yerleştirilmesi,

5. Model roketi ateşledikten sonra yatayda ve dikeyde istenilen mesafeye 
ulaşıldıktan sonra aviyonik sistemdeki sensörden alınan veriye göre roketin 
burun konisi orta gövdeden ayrılarak payload ve payload paraşütünü roketten 
ayırması,

6. Faydalı yük roketten bağımsız olarak denize indirilmesi ve veri akışının kesintisiz 
olduğu mertebede gerekli olan araştırmaları gerçekleştirilmesi olarak 
tasarlanmıştır.
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Termal Analiz

Katı Yakıtın roket içerisinde ki motor gövdesine etkisini ölçmek ve analiz yapmak için Ansys analiz programı 
kullanılmıştır. Solidworks programı üzerinden oluşturulan model Ansys akademik sürümünde analiz edilmiştir. 
Akademik sürümün vermiş olduğu maksimum node ve element sayısına bağlı kalarak local mesh methodu ile 
vida delikleri ve shoulder kısmında detaylı iyileştirmeye gidilmiştir. Yapılan termal analizde 4 saniye yanan katı 
yakıtın tasarlanan ve üretime geçecek olan parçaların maksimum dayanımları ile karşılaştırması göz önünde 
bulundurulmuştur. Alüminyum ve karbon fiber malzemenin maksimum sıcaklık ile yapısal bozukluğa gitmediği 
görülmüştür. Yapılan analizde motor ve kanatçık sabitleyici vidalarda da yüksek sıcaklıkta yapısal bozukluk 
görülmediği görülmüştür. Elde edilen sonuçlar ile tasarlanan parçaların değişim uygulamadan üretileceği 
kesinleşmiştir. 
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Yedek aviyonik Bataryalar

AltimetreTwoAna aviyonik Kamera modülü

Aviyonik sistem CAD görüntüsü :

Aviyonik Mekanik Görünüm 
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Aviyonik sistemimiz ana ve yedek olmak üzere iki uçuş bilgisayarından oluşmaktadır. Bu iki sistemimiz de tamamen 
kendi üretimimiz olan özgün sistemlerdir. Tasarımları ekibimiz tarafından geliştirilmiş ve üretimleri yerli ve milli 
DEGZ firmasında yapılmıştır.

▪ Ana Uçuş Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: 
STM32F405RGT6 işlemcisi, BMP280 modülü,BNO055 modülü, Mikro SD Kart Modülü, E32 433 T20DC LoRa
modülü, GPS Modülü, buzzer,güç anahtarı,lipo batarya,mosfet.

Ana uçuş bilgisarında kurtarma sistemini tetikleyici ve kontrolcü elemanlar:
BMP280 Barometresinden çekilen yükseklik verisi kontrol verisi olarak kullanılacak, BNO055 Jiroskopundan gelen 
Gyro verileri ise ana aviyonik sistemin tetikleyicisi (apogee tespit yoluyla) olacaktır.

▪ Yedek Uçuş Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: 
STM32F405RGT6 işlemcisi , BNO055 modülü, Mikro SD Kart Modülü, Buzzer,BMP280,GPS modülü, güç anahtarı , 
lipo batarya,  E32 433 T20DC LoRa modülü, mosfet.

Yedek uçuş bilgisarında kurtarma sistemini tetikleyici ve kontrolcü elemanlar:
Yedek uçuş bilgisarımızda kontrol verisi olarak GPS sensöründen çekilen yükseklik verileri kullanılacaktır.Kurtarma
sistemini tetikleyici olarak ise BNO055 ivme sensöründen gelen verilere Kalman filtresi uygulanarak kullanılacaktır.

Aviyonik – Özet
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Ana uçuş bilgisayarı roket rampaya koyulduktan ve aktif hale getirildikten sonra taban basıncı ölçümü 
yapacak ve irtifa ölçümü yaparken rampayı 0m alarak hesaplamasını yapacaktır. aldığımız ilk basınç 
değerini EEPROM'a yazılacak ve uçuş sırasında güç gidip gelmesi durumunda ilk olarak EEPROM kontrol 
edilecektir. Eğer EEPROM da basınç verisi varsa, o değer 0 (sıfır) noktası olarak kullanılacaktır.Roket
uçuşa geçtikten sonra yer istasyonumuza gerçek zamanlı olarak veri gönderimi gerçekleştirilecektir. 
Roketimiz istenilen irtifa değerini geçtikten sonrasında Kalman filtresi kullanılarak veri güvenilirliği 
sağlanmış olan BNO055 jiraskopu aracılığıyla apogee tespiti yapılacaktır. Bu işlem sırasında aksilik 
yaşanması durumunda yedek aviyonik sistemimiz devreye girecektir. Her iki durumda da sonuç olarak 
roketimizin birinci ayrılma sistemi tetiklenecek ve sürüklenme paraşütü aktif edilecektir.
Roket sürüklenme paraşütü ile hız ve irtifa kaybedecektir. Roket irtifası 550 metreden daha düşük 
değerler göstermeye başladığında ikinci ayrılma sistemimiz tetiklenecek ve ana paraşüt aktif hale 
getirilecektir. Bu şekilde iniş yapan roketimiz tüm bu süreçte olduğu gibi yer istasyonuna veri 
gönderimine devam edecektir. Gönderilen verilerden GPS verileri aracılığıyla roketimizin konumu tespit 
edilecek, roketin iniş yaptığı yere yaklaştığımızda ise gelen buzzer sesinin de yardımıyla roketimizin 
kurtarılışı gerçekleşecektir. Tasarlamış olduğumuz aviyonik kasa ve sistem konumlandırılması sayesinde 
korunaklı bir şekilde çalışan sistemlerimiz uçuş sonrasında da sorunsuz şekilde çalışabilir olacaktır.

Uçuş yazılımı özeti:

Aviyonik – Özet
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Ana Aviyonik – Detay/1
Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

BNO055
Jiroskopu

BNO055 ± 125 °/ s ~ 2000 °/ s arasında değiştirilebilir aralıklara sahiptir 
ve gerekli filtrelemeler ile gerçek zamanlı doğru veriler verdiği 
kanıtlanmıştır.16 -Bit jiroskop.

Apogee noktası tespiti için kullanılacaktır.

BMP280 
Barometresi

BMP280 Basınç aralığı 300 ~ 1100hPa(-500 ~ 10.000 metre)olarak tespit 
edilmiştir. Sistemimize uygunluğu testlerle kanıtlanmıştır. 
Mutlak doğruluk: ± 1hPa(± 8.33m).

Sistemimizde İrtifa ölçümü yapmak için 
kullanılmıştır

GPS modülü L86-
M33/L86N
R01A05S

-40°C~+85°C aralığında çalışır. 3V-5V gerilimlerinde 
çalıştırılabilir.Sisteme uygunluğu test edilmiştir

Enlem-Boylam-Yükseklik verilerinin 
ölçülmesinde kullanılır. Roket yere indikten 
sonra konum tayini için kullanılacaktır.

LoRa
Haberleşme
Modülü

E32 433 
T20DC 
LoRa

Anten kullanımı ile +7000 metre menzil.Fixed mod özelliği 
sayesinde şifreli veri göndererek yarışma alanında diğer 
modüllerle oluşabilcek kargaşadan etkilenmez.

Roketimiz ile yer istasyonumuz arasında veri 
iletimini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

BUZZER 12 mm 
Devreli 
Buzzer

Yüksek şiddette ses çıkartabilmektedir. 5v-12v çalışma aralığına 
sahiptir.

Roketimizin kurtarma aşamasına çıkartacağı 
ses ile destek olması amacıyla kullanılmıştır.

SD kart modülü DSTK1578 Micro SD ve Micro SDHC Kartları destekler Aviyonik sistemdeki vütün çıkış verilerini 
kaydetmemizi ve sonrasında uçuş incelemesi 
yapabilmemiz için sisteme eklenmiştir

Tablo-14
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Batarya PX 605080 3000 Mah değer,ne ahip. 3.7 V çalışmaya uygundur. 
Sistemizi uzun süre çalıştırabilceği hesaplanmıştır.

Sistemimize gerekli olan gücü sağlaması 
amacıyla kullanılacaktır.

STM32
İşlemcisi

STM32F405RGT6 32-Bit MCU, ARM Cortex M4, 168MHz, 1024 kB
Flash, 64-Pin.

Tasarladığımız Ana aviyonik uçuş 
bilgisayarının işlemcisi olarak 
kullanılacaktır. 

BMP280 Sıcaklık 
Sensörü

BMP280 0 ℃ ~ 85 ℃ aralığında ile gerçek zamanlı doğru 
veriler verdiği kanıtlanmıştır. Sıcaklık çözünürlüğü 
0.01 ℃ olarak tespit edilmiştir.

Ortalama sıcaklık değerinin ölçümünde 
kullanılacaktır. 

RF Anten 
433MHZ

BT-UCG-401-1 LoRa
antenna

433 MHz frekansına uygun, 2.14 dBi , -40 ~+80 
sıcaklık aralığında sağlıklı çalışır.

Ana aviyonik sistem  ve yer istasyonu 
arasındaki veri akışının menzilinin artması 
için kullanılmıştır.

Mosfet N channel mosfet Röleye göre Daha küçük bir alanda daha yüksek
verim vermiştir.

Rezistans telini anahtarlamak için 
kullanılmıştır

Güç anahtarı Anahtarlı switch Titreşimden etkilenmez. Kullanımı oldukça basittir. Anahtarlı switchler aviyoniğin rampada 
güvenli açılmasını ve kapanmamasını 
sağlar. Titreşimden etkilenmez.

Ana Aviyonik – Detay/1
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GND

STM32F405
RGT6

10-Dof imu
Gravity(BMP280+ 

BNO055)

Buzzer

L86 M33 (GPS)

Rezistans teli

Micro 
SD Kart 
modulü

LoRa
E32 433 T20DC GND

I2Cl

I2Cl

DigitalUART

UART

GND

Anten

Reset butonu
DigitalGND

SDIO GND

Digital

GND

UART

UART

Digital

GND

Güç 
anahtarı

Voltaj 
bölücü

Analog

Digital

Digital

Batarya
3.7V 

3000mAh

3.3V

3.3V

GND5V

GND

5V

5V

ÖTR aşamasında Ana 
aviyonik için seçimini 
yaptığımız aviyonik alt 
sistem elemanlarımızın 
birbirleriyle ve 
işlemciyle olan bağlantı 
pinleri yanda 
gösterilmiştir. 
Oluşturmuş olduğumuz 
PCB kartımızda  uygun 
bağlantılar kart üzerine 
gömülü bir şekilde 
ayarlanmıştır.

Güç

İŞLEMCİ

HABERLEŞME

Sensörler ve diğerleri

Ana Aviyonik – Detay/2
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Altium,proteus,eagle ve kicad elektronik kart çizim 
uygulamaları aralarında karşılaştırma yapılarak açık 
kaynak kodlu kicad elektronik kart çizim uygulamasının 
kullanılmasına karar verilmiştir. İlk olarak kartta 
kullanılacak elemanlara karar verildikten sonra şematik 
devre çizimlerine başlanmıştır. Gereken noktalardan 
proteusdan devre simülasyonu yapılmıştır. Şematik 
çizimler bitirildikten ve hatasızlığı simüle edildikten sonra 
PCB tasarımına başlanmıştır. Tasarımın ardından PCB 
hata kontrolü yapılarak üretim için gerekli olan gerber
dosyası alınmıştır. Alınan GERBER dosyası seçilen üretici 
(DEGZ firması) ile paylaşılıp üretim sürecine başlanmıştır. 
Ü retim sonucu elde edilen PCB ye gerekli entegreler 
lehimlenerek üretim devam ettirilmiştir. Bulunduğumuz 
KTR aşamasında kartımızın %80 i tamamlanmıştır. PCB 
tasarımının tamamlanması için siparişi verilen bazı 
elemanların elimize ulaşmasını beklemekteyiz. AHR 
aşamasına kadar kartımızın tamamlanması 
öngörülmektedir.

Buzzer

LORA

BNO055 

BMP280

GPS

Kart görseli ( önden)

Kart görseli (arkadan)

Anten

Ana Aviyonik – Detay/2
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Uçuş Bilgisayarından 
Veri Akışı

Yükseklik 
Ö lçüm Verileri

Yükseklik >= 
3000

Gyro
(y ekseni)<=0

Birinci 
Ayrılmayı 

Gerçekleştir

Gyro Verileri

Yükseklik Ö lçüm 
Verileri 

Yükseklik<=550

İkinci Ayrılma 
Gerçekleşir

Hayır

Hayır

Bitiş

Hayır Yer istasyonu

Buzzer Aktif 
Edilir

LoRa haberleşme modülüyle
aktarılanTelemetri Paketi 
verileri arayüzde gösterilir ve 
grafiklenir.

Ana Aviyonik 
Sistem Kontrol 
Algoritması:

Yer istasyonu

Ana aviyonikte kurtarma sistemini 
tetikleyici parametreler ve kullanım 
mantıkları: 

Yükseklik verisi(BMP280)
Gyro verisi(BNO055)

Bu parametrelerin seçilme nedeni:
Gyro verisi roketin pozisyonu hakkında fikir 
sahibi olmamızı sağlar ve roketimizin düşüşe 
geçip geçmediğini bize gösterir. Ancak her ne 
kadar Kalman filtresi kullanarak hata payını 
minumuma düşürsek de BNO055 
jiroskopundan aldığımış verilerde çok yüksek 
ivme , basınç  ve titreşim altında kaymalar 
gözlenmiştir. Bu sıkıntıyı çözmek için 
BMP280 barometresinden çektiğimiz 
yükseklik verisini kontrol verisi olarak 
kullanarak, roketimizin rampadan çıkış 
anında maruz kaldığı yüksek ivmeden 
etkilenip hatalı bir ayrılma 
gerçekleştirmesini önlemeyi hedefliyoruz.

Roket rampaya koyulur ve dışarıdan 
aktifleştirme işlemi yapılır

Ana Aviyonik – Detay/3
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Kalman filtresi Nedir?
Modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen filtredir. Kalman Filtresi, 
geleneksel tahmin edicilerde olduğu gibi filtreleme özelliğine rağmen, sistemin ölçülemeyen durumlarını tahmin etmek için 
çok güçlü ve yeteneklidir. Algoritma, gürültülü veriler üzerinde özyinelemeli gerçek zamanlı çalışarak hataları, enaz-kareler 
eğriye sığdırma yöntemi ile filitre eder ve sistemin fiziksel karakteristiklerinin modellenmesi ile üretilen gelecek durumun 
matematiksel tahminine göre optimize eder.

Kalman filtresini seçme sürecimiz:
İlk olarak yaptığımız aviyonik sistem testlerini filtresiz kullandık. Yapılan bu filtresiz testler sonucunda sistemimizin normal 
şartlar altında gayet sağlıklı çalıştığı gözlendi.Ancak sistemimizi titreşime ve yüksek basınca soktuğumuzda aynı verimi 
alamadığımızı farkettik.Bunun üzerine uçuş yazılımı için filtreleri araştırmalara başladık.İlk akla gelen ve uygulaması basit 
olan complementary filitresini sistemimize ekledik ve çıkış verilerinde bazı düzelmeleri gözlemledik.Ancak yüksek titreşim 
halinde çıkış verileri halen gürültülü geliyordu. Bunun üzerine Kalman filtresini sistemimize entegre ettik. Kalman filitresini
eklediğimizde çıkış verilerindeki gürültünün küçümsenemeyecek seviyede azaldığını gördük. Bu süreç sonucunda Kalman 
filtresinin sistemimize uygun olduğu kararını aldık.

Kalman filtresinin Ana aviyonikteki görevi :
Ana aviyonik sistemimizte Kalman filtresini BMP280 barometresinden gelen verilere uygulayacak sonrasında ise 
filtrelenmiş yeni atmosfer basıncı verilerine, yükseklik dönüşüm formülü uygulanarak yükseklik verileri elde edilecektir.Ana
aviyonik sistemimizde Kalman filtresini kullanacağımız bir diğer nokta ise BNO055 jiroskopundan elde edilecek olan Gyro
verileri olacaktır. Filtreleme şonucunda elde edilen, gürültüsü azaltılmış Gyro verileri Roketimizin apogee tespit 
algoritmasında kullanılacaktır.

Ana Aviyonik – Detay/3
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Yedek Aviyonik – Detay/1
Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

BNO055
ivmeölçeri

BNO055 İvme aralığı ±2g/±4g/±8g/±16 . 
14-bit ivmeölçer.

Yedek aviyonik sistemimizde Apogee noktası
tespiti için kullanılacaktır.(Ayrılma sisteminin 
tetikleyici parametresi)

BMP280 
Barometresi

BMP280 Basınç aralığı 300 ~ 1100hPa(-500 ~ 10.000 
metre)olarak tespit edilmiştir.Sistemimize
uygunluğu testlerle kanıtlanmıştır.

Sistemimizde İrtifa ölçümü yapmak için 
kullanılmıştır(Ayrılma sisteminin kontrol 
parametresi).

GPS modülü L86-
M33/L86NR01A05S

-40°C~+85°C aralığında çalışır. 3V-5V 
gerilimlerinde çalıştırılabilir.Sisteme uygunluğu 
test edilmiştir

Enlem-Boylam-Yükseklik verilerinin 
ölçülmesinde kullanılır. Roket yere indikten 
sonra konum tayini için kullanılacaktır.

LoRa Haberleşme 
Modülü

E32 433 T20DC 
LoRa

Anten kullanımı ile +7000 metre menzil.Fixed mod
özelliği sayesinde şifreli veri göndererek yarışma 
alanında diğer modüllerle oluşabilcek kargaşadan 
etkilenmez.

Roketimiz ile yer istasyonumuz arasında veri 
iletimini sağlamak amacıyla kullanılmıştır.

BUZZER 12 mm Devreli 
Buzzer

12.00x6.50mm boyuta sahip. Yüksek şiddette ses 
çıkartabilmektedir. 5v-12v çalışma aralığına 
sahiptir.

Roketimizin kurtarma aşamasına çıkartacağı 
ses ile destek olması amacıyla kullanılmıştır.

Tablo-16
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

Lipo Batarya PX 605080 3000 Mah , 3.7V .Sistemizi yaklaşık 
olarak 6 saat boyunca 
çalıştırabilmektedir.

Sistemimize gerekli olan gücü sağlaması 
amacıyla kullanılmıştır.

SD kart Modülü DSTK1578 Micro SD ve Micro SDHC Kartları 
destekler

Aviyonik sistemdeki vütün çıkış verilerini 
kaydetmemizi ve sonrasında uçuş 
incelemesi yapabilmemiz için sisteme 
eklenmiştir

STM32 İşlemci STM32F405RGT6 32-Bit MCU, ARM Cortex M4, 168MHz, 
1024 kB Flash, 64-Pin.

Tasarladığımız Yedek aviyonik uçuş 
bilgisayarının işlemcisi olarak 
kullanılacaktır. 

BNO055 Jiroskopu BNO055 ±250, ±500, ±1000, ±2000 ⁰/s ölçüm
aralığına sahiptir. 

Yer istasyonumuza gyro verilerini 
göndererek Ana aviyonik verilerimizle 
karşılaştırm yapabilmemiz için 
kullanılacaktır.

RF Anten 433MHZ BT-UCG-401-1 LoRa
antenna

433 MHz frekansına uygun,
2.14 dBi , -40 ~+80 sıcaklık aralığında 
sağlıklı çalışır.

Yedek aviyonik sistem  ve yer istasyonu 
arasındaki veri akışının menzilinin artması 
için kullanılmıştır.

Yedek Aviyonik – Detay/1

Tablo-17
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GND

STM32F405
RGT6

10-Dof imu
Gravity(BMP280+ 

BNO055)

Buzzer

L86 M33 (GPS)

Rezistans teli

Micro 
SD Kart 
modulü

LoRa
E32 433 T20DC GND

I2Cl

I2Cl

DigitalUART

UART

GND

Anten

Reset butonu
DigitalGND

GND

Digital

GND

UART

UART

Digital

GND

Güç 
anahtarı

Voltaj 
bölücü

Analog

Digital

Digital

Batarya
3.7V 

3000mAh

3.3V

3.3V

GND5V

GND

5V

5V

ÖTR aşamasında Yedek 
aviyonik için seçimini 
yaptığımız aviyonik
sistem elemanlarımızın 
birbirleriyle ve 
işlemciyle olan bağlantı 
pinleri yanda 
gösterilmiştir. 
Oluşturmuş olduğumuz 
Yedek aviyonik PCB 
kartımızda  uygun 
bağlantılar kart üzerine 
gömülü bir şekilde 
ayarlanmıştır.

Güç

İŞLEMCİ

HABERLEŞME

Sensörler ve diğerleri

Yedek Aviyonik – Detay/2
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Altium,Proteus,Eagle ve kiCAD elektronik kart çizim uygulamaları aralarında karşılaştırma yapılarak açık kaynak 
kodlu ki CAD elektronik kart çizim uygulamasının kullanılmasına karar verilmiştir. İlk olarak kartta kullanılacak 
elemanlara karar verildikten sonra şematik devre çizimlerine başlanmıştır. Gereken noktalardan proteusdan devre 
simülasyonu yapılmıştır. Şematik çizimler bitirdikten ve hatasızlığı simüle edildikten sonra PCB tasarımına 
başlanmıştır. Tasarımın ardından PCB hata kontrolü yapılarak üretim için gerekli olan gerber dosyası alınmıştır. 
Alınan gerber dosyası, seçilen üretici (DEGZ firması) ile paylaşılıp üretim sürecine başlanmıştır. Üretim sonucu 
elde edilen PCB ‘ye gerekli entegreler lehimlenerek üretim devam ettirilmiştir. Bulunduğumuz KTR aşamasında 
kartımızın %80 i tamamlanmıştır. PCB tasarımının tamamlanması için siparişi verilen bazı elemanların elimize 
ulaşmasını beklemekteyiz. AHR aşamasına kadar kartımızın tamamlanması öngörülmektedir.

Yedek Aviyonik – Detay/2
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Uçuş Bilgisayarından 
Veri AkışıYükseklik 

Ö lçüm Verileri

Yükseklik 
verisinde düşüş 

değerleri 
okunuyor

ivme
(-z ekseni) >>?

Birinci 
Ayrılmayı 

Gerçekleştir

İvme Verileri

Yükseklik Ö lçüm 
Verileri 

Yükseklik<=550

İkinci Ayrılma 
Gerçekleşir

Hayır

HayırBitiş

Hayır Yer istasyonu

Buzzer Aktif 
Edilir

LoRa haberleşme modülüyle
aktarılanTelemetri Paketi 
verileri arayüzde gösterilir ve 
grafiklenir.

Yedek Aviyonik 
Sistem Kontrol 
Algoritması:

Yer istasyonuna ana 
paraşüt açıldı verisi 
gönderilir

Yedek aviyonik sistemimizde kurtarma sistemini 
tetikleyecek parametreler ve kullanım mantıkları:

GPS sensöründen elde edeceğimiz yükseklik verisiyle 
BMP280 barometresinden gelen yükseklik verisinin 
aritmatik ortalaması alınarak elde edilen yükseklik 
verisini, yedek aviyonik kontrol parametresi olarak 
kullanacağız.  Eğer yükseklik verisinde belli bir süre 
boyunca düşüş gerçekleşiyorsa ikinci tetikleyici 
parametremiz olan BNO055 ivme sensöründen
Kalman filtresi kullanılarak çekilen ivme verisine 
bakılacaktır. Bu ivme verisinde de –z ekseninde bir 
artış gerçekleşiyorsa bu roketimizin apogee noktasını 
geçtiğinin bir kanıtı olacak ve birinci ayrılma sistemi 
tetiklenecektir. Birinci ayrılma sisteminin 
tetiklenmesiyle aktif olan sürüklenme paraşütü , 
roketi arzu edilen hız değerine getirecektir. Bu şekilde 
süzülen roket 550 metre altında bir irtifa değeri 
gösterdiğinde ikinci ayrılma sistemimiz tetiklenecek ve 
ana paraşüt aktif hale getirilecektir. Güvenli bir şekilde 
inişini gerçekleştiren Roketin koordinatları Yer 
istasyonumuza gelen GPS verileri aracılığıyla tespit 
edilip buzzerdan gelen sesinde yardımıyla roket 
bulunup kurtarılma işlemi tamamlanacaktır.

Roket rampaya koyulur ve dışarıdan 
aktifleştirme işlemi yapılır

Yedek Aviyonik – Detay/3
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Yedek Aviyonik – Detay/3
Kalman filtresi Nedir?
Modelin önceki bilgileriyle birlikte giriş ve çıkış bilgilerinden sistemin durumlarını tahmin edilebilen filtredir. Kalman Filtresi, 
geleneksel tahmin edicilerde olduğu gibi filtreleme özelliğine rağmen, sistemin ölçülemeyen durumlarını tahmin etmek için 
çok güçlü ve yeteneklidir. Algoritma, gürültülü veriler üzerinde özyinelemeli gerçek zamanlı çalışarak hataları, enaz-kareler 
eğriye sığdırma yöntemi ile filitre eder ve sistemin fiziksel karakteristiklerinin modellenmesi ile üretilen gelecek durumun 
matematiksel tahminine göre optimize eder.

Kalman filtresini seçme sürecimiz:
İlk olarak yaptığımız aviyonik sistem testlerini filtresiz kullandık. Yapılan bu filtresiz testler sonucunda sistemimizin normal 
şartlar altında gayet sağlıklı çalıştığı gözlendi.Ancak sistemimizi titreşime ve yüksek basınca soktuğumuzda aynı verimi 
alamadığımızı farkettik.Bunun üzerine uçuş yazılımı için filtreleri araştırmalara başladık.İlk akla gelen ve uygulaması basit 
olan complementary filitresini sistemimize ekledik ve çıkış verilerinde bazı düzelmeleri gözlemledik.Ancak yüksek titreşim 
halinde çıkış verileri halen gürültülü geliyordu. Bunun üzerine Kalman filtresini sistemimize entegre ettik. Kalman filitresini
eklediğimizde çıkış verilerindeki gürültünün küçümsenemeyecek seviyede azaldığını gördük. Bu süreç sonucunda Kalman 
filtresinin sistemimize uygun olduğu kararını aldık .

Yedek aviyonik sistemimizde Kalman filtresi sensör çıktılarımıza uygulanmıştır. Bu filtre uygulması sonucunda 
azımsanamayacak bir gürültü azalması tespit edilmiştir. Gürültüsü azaltılmış bu veriler ışığında yedek aviyonik uçuş 
bilgisayarımızın algoritması oluşturulmuştur. Bu algoritma oluşturulurken Ana aviyonikte yaşanabilecek bir aksaklık 
durumunda hatasız ve eksiksiz bir şekilde roketin bütün gereksinimlerinin karşılanabilmesi göz önüne alınmıştır.
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Ana – Yedek Aviyonik

Ana uçuş bilgisayarının çalışmasında herhangi bir problem 
yaşanırsa yedek uçuş bilgisayarı bu açığı kapatacak ve 
roketin bütün uçuş ve kurtarma gereksinimlerini eksiksiz 
şekilde tamamlayacaktır . Ana uçuş bilgisayarı ile yedek 
uçuş bilgisayarı 3 dijital pin ile birbirlerine bağlıdır. Bu 
pinler; sürüklenme paraşütünün durumunu, ana paraşütün 
durumunu ve ana bilgisayara giden gücünü durumunu 
temsil etmektedir. Ana uçuş bilgisayarının kodunun içindeki 
loop fonksiyonu her bir çağrılışında ana bilgisayara giden 
gücün durumunu temsil eden dijital pini yüksek lojik 
duruma getirecek şekilde kodlanmıştır. Eğer ana bilgisayarın 
işleyişinde bir problem olursa bu fonksiyon çağrılamayacak 
ve ana bilgisayara giden gücün durumunu temsil eden pin
düşük lojik duruma geçecektir. Bu durumu yedek bilgisayar 
fark edecek ve hemen devreye girerek kurtarma olaylarını 
gerçekleştirecektir.

Roketimiz rampaya yerleştirilir ve 
Aviyonik sistem çalıştırma 

işlemi(roketin dışından)başlatılır

Yedek aviyonik
verileri roketin 
uçuş yazılımını 

yönetir

Hayır

Ayrılma sistemi
Tetikleyicisi(rezistants teli)  
Ana aviyonik tarafından 

aktif hale gellir

Evet Ayrılma sistemi
Tetikleyicisi 

(rezistans teli) 
yedek aviyonik

verileri 
doğrultusunda 

aktfileşir

Ana Aviyonik sistem 
döngüsü sağlanıyor ve 
yer istasyonuna veriler 

iletiliyor mu?

Ayrılma İşlemi 
gerçekleşir

Ana-Yedek aviyonik arası geçiş ve kurtarma sistemine 
etkisi:
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İletişim Modülleri & Anten Seçimi:

Roket Aviyonik Sistemde oluşturulan telemetri paketi , Yer İstasyonu Arayüzü’ne LoRa haberleşme modülü ile 
kablosuz olarak gönderilecektir.
LoRa,uzun menzilli ve tek yönlü iletimde yaygı kullanımı,geniş alan ağlarına odaklı olması ve uygun fiyatı gibi 
sebeplerden dolayı haberleşme modülü olarak kararlaştırılmıştır.
Veriler, 1Hz yani saniyelik olarak arayüze gönderilecektir, gönderilirken örnekleme süreleri  dikkate alınacaktır. 
LoRa’ ya ait :
-139 dBm çıkış gücü,
3.0 km menzil,
 410~441 MHz,
10~20dBm değerleri dikkate alınarak anten seçimleri ve güç ihtiyacı hesaplamaları yapılmıştır. 

Telemetri Paketi : 
<PAKET NUMARASI>,<GÖNDERME SAATİ>, <BASINÇ>, <YÜKSEKLİK>, <SICAKLIK>, 

<GPS LATITUDE>,<GPS LONGITUDE>,<GPS ALTITUDE>, <PITCH>,<ROLL>,<YAW>

Aviyonik/İletişim 

Verilerin Gönderileceği Telemetri Paketi:
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Aviyonik/Yer İstasyonu 1.1
Yer İstasyonu Anteni:
Yagi anten kullanılmasına karar verilmiştir.

Yagi antenler, yönelimli oldukları için kazançları yüksektir,
bu sayede daha uzak mesafelerden sinyal alınabilir.
Yagi anten çeşidinin belirlenmesindeki parametreler:
Haberleşme modülünün çıkış ve anten girişinin uyumu,
Frekans : 433 mHz,
Yagi Anten kazancı : 12 dBi(Yaklaşık).

Haberleşme Modülü LoRa için Anten Seçimi :
Bağlantı : SMA
Frekans : 433 mHz – 868 mHz
Anten Boyu = Işık Hızı(km/sn) / Frekans(kHz)
Işık Hızı 300.000 km/sn olarak kabul edilir, 
Frekans, LoRa modülünün bant genişliği  433 MHz alınır.
Anten Boyu = 0,692 olarak bulunur.

Roket ve Yer İstasyonu
Arasındaki İletişim 
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Link Bütçesi Hesaplama Formülü:

 d (distance) = 3.5 km, 
 f (frequency) = 433 MHz

20 Mayıs 

2021

=

PRX  :  Alış Gücü (dBm) -106,43 dBm
PTX  :  Gönderici Antenin Çıkış Gücü (dBm)   20 dBm
GTX  :  Gönderici Anten Kazancı (dBi) 2.14 dBi
LTX  :  Gönderici Anten Kaybı (dB) 0 dB
LFS  :  Açık Alan Kaynaklı Kayıplar (dB) 141,91 dB
LM  :  Muhtelif Kayıplar (dB) 0 dB
GRX  :  Alıcı Antenin Kazancı (dBi) 12 dBi
LRX  :  Alıcı Anten Kaynaklı Kayıplar (dB)        0 dB

LoRa çıkış gücü = -139 dBm
LoRa iletim gücü = 20 dBm

PRX değeri ile LoRa çıkış 
gücü kıyaslanır:
-106,43 > -139 Olur. 
Kazanç ,-32,57 olarak  elde edilir.
Bu değer görev için yeterlidir.  

Aviyonik/Yer İstasyonu 1.2
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Aviyonik Testler 

Aviyonik Sistem ve Algoritma Testleri

Vakumlu
Kap

Karedeniz Teknik Ü niversitesi 
CreAtiny takımı atölyesi.

İçerisine aviyonik sistemimizin 
yerleştirildiği kapalı kabın havası 
vakum hortumuyla çekilecek ve 
Atmosferik basınç değişimine 
verilen tepki simüle edilecektir.

Kapalı kabın üst bölümünde 
bulunan vakum hortumu 
araçlığıyla havası 
çekilecektir. Basınç saati 
yardımıyla kabın içinin hava 
basıncı arzu edilen sayılara 
çekilebilmektedir.

Test sonucunda ayrılma 
sistemimizin tetiklenmesinde 
kullanılan veriler kontrol 
edilecektir ve AHR 
aşamasında bu veriler 
doğrultusunda sistem üretimi 
tamamlanacaktır.

Temel 
Algoritma 
testi

Karedeniz Teknik Ü niversitesi 
CreAtiny takımı atölyesi.

Prototip düzeyde geliştirilen 
aviyonik sistemimiz çalıştırılacak 
ve veri çıktılarının doğruluğu 
kontrol edilecektir.

Aviyonik sistemimizin 
bilgisayar ile bağlantısı 
yapılacaktır. RealTerm adlı 
seri port uygulamasından 
veri çıktıları alınacaktır.

Testin sonucunda elde edilen 
filtreli veriler, uçuş bilgisayarı 
ve kurtarma sistemlerinde 
büyük önem arz etmektedir.

Güç Testi Karedeniz Teknik Ü niversitesi 
CreAtiny takımı atölyesi.

Batarya kullanımıyla sistemimizin 
çalışma süresi yeterliliği kontrol 
edilecektir.

Dış etkenlerden korunan 
aviyonik sistemimiz 
çalıştırılacak ve batarya 
seviyesi aralıklı bir şekilde 
gösterilcektir.

Sistemimiz için seçilen 
bataryaların verimlilikleri 
gösterilecektir.Bu hususta 
AHR aşamasına kadar 
sistemimizin tamamlanması 
planlanmaktadır.

Kamera 
Testi

Karedeniz Teknik Ü niversitesi 
CreAtiny takımı atölyesi.

Yazılımı tamamlanmış kamera 
modülü çalıştırılacak ve görüntü 
alımı yapılacaktır

YOK Alınan görüntü SD kart 
aracılığıyla kayıt edilecektir.

Testin adı Testin Yapıldığı yer Test yöntemi Testin Düzeneği (varsa) Testten elde edilen verilerin 
kullanım planı

Tablo-18
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İletişim Testleri

Haberleşme 
Veri İletim 
Testi

Karedeniz Teknik 
Ü niversitesi Merkez 
Kampüsü

Çalıştırılan aviyonik sistemimizden 
temsili yer istasyonumuza veri 
iletimi simüle edilecektir.

Kutu içerisine koyulan aviyonik
sistemimiz (anteni dışarda kalacak 
şekilde) temsili yer istasyonuyla 
haberleştirilecektir.

Test sonucunda prototip 
düzeyde verilen/alınan
verilerin doğruluğu ve 
gürültüsüzlüğü kontrol 
edilecektir.

Haberleşme 
Menzil Testi

Karedeniz Teknik 
Ü niversitesi Merkez 
Kampüsü

Veri iletimi sırasında prototip 
düzeyde olan yer istasyonumuz ve 
aviyonik sistemimiz arasındaki 
mesafe artılacaktır.

Kutu içerisine koyulan aviyonik
sistemimiz (anteni dışarda kalacak 
şekilde) ve yer istasyonumuz arasındaki 
mesafe GOOGLE  EARTH 
uygulamasından ölçülecektir.

Test sonucunda elde 
edilen veri iletim menzili 
üzerinde geliştirmeler 
yapılacaktır.

Aviyonik Testler 

Kart Fonksiyonellik Testleri

Sıcaklık Testi Karedeniz Teknik 
Ü niversitesi CreAtiny
takımı atölyesi.

Aviyonik sistemimiz çalıştırılacak 
ve bu üreçte sistemimizde 
bulunan elemanların ( 
sensörler,işlemci,kart yüzeyi) 
sıcaklıkları ölçülecektir.

Dış etkenlerden korunabilmesi 
amacıyla kapalı bir kutu içerisine
aviyonik sistemimiz koyulacaktır.

Test sonucunda aviyonik
sistemimizin uzun süreli 
çalışma şartlarına 
dayanıklılığı kontrol 
edilecektir.

Kart
İşlevselliği 
Testi

Karedeniz Teknik 
Ü niversitesi CreAtiny
takımı atölyesi.

Takımımızca geliştirilen PCB 
üzerinden veri okuması yapılarak 
kartın işlevselliği kanıtlanacaktır.

YOK Test sonucunda elde 
edilen verilere göre kart 
tasarımı geliştirme 
sürecine devam edilecektir

Testin adı Testin Yapıldığı yer Test yöntemi Testin Düzeneği (varsa) Testten elde edilen verilerin 
kullanım planı

Tablo-19

Tablo-20
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Burun Konisi Mekanik Görünüm-1.1

Burun Konisi 3 Boyutlu Görünümü (CAD): 

Burun Konisi Solidworks CAD programı yardımı ile belirlenen ölçülere göre tasarlanıp render
yapılarak rapora eklenmiştir. Burun Konisi Operasyon Konsepti bağlamında Apogee noktasında 
entegrasyon gövdelerinde ki plastik vidaların patlayarak açılma stratejisi göz önünde bulundurularak 
patlatılmış CAD görüntüsü ile desteklenmiştir.
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Burun Konisi Mekanik Görünüm-1.2

Teknik Resim:

Burun Konisi bütün aerodinamik,  çap  ve  boy  özellikleri dikkate alınarak teknik resimleri rapora eklenmiştir. 
Burun Konisi santimetre cinsinden ölçülendirilmiştir. Burun Konisi parametresi göz önünde bulundurularak 
teknik resim üzerinde detaylandırılmaya gidilmiştir. Burun 35 cm; shoulder şartnameye uygun olarak çapın 
mimumum 1.5 katı uzunluğunda, yani 17.5 cm’dir. Yanısıra burun konisi et kalınlığı 2.5 mm ve dış çapı 12 cm 
çapında üretimi kararlaştırılmıştır. Üretiminde kullanılması öngörülen malzeme Woven Carbon Fiber isimli 
malzemedir. Polietilen malzeme üzerinden elde edilen model üzerine cam elyaf sererek üretilmesi planlanan 
kalıp üzerinden elle yatırma vakum pompalama ya da vakum infüzyon tekniği ile üretilecektir. 

Burun Konisi: Entegrasyon Gövdesi Vidası:
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Burun Konisi Mekanik Görünüm-1.3

Bulkhead: Mapa:

Burun Konisi içerisinde bir adet 80 mm dış çapa sahip çelik çubuk bulkhead ve bulkhead üzerinde 1 adet şok 
kordonu ile orta gövdeye bağlanmaya yarayacak metrik 8’lik 5 mmm uzunluğunda mapa bulunmaktadır. 
Burun Konisi içerisinde ki bulkhead aerodinamiği bozmaması için dışarıdan vida ile sabitlenmeyecektir. 
Yapısal yapıştırıcı ile montaj alanına gelmeden önce yapıştırılacaktır. Mapa üzerine uygulanan çekme testleri 
sonucu metrik 8’lik mapa üzerine gelecek maksimum şok anındaki çekme kuvvetine dayanabileceği 
görülmüştür. Mapa teminatı kusursuz olarak gerçekleşmiştir. Çelik bulkheadlerin teminatı tam kapanma 
nedeni ile ertelenmiştir.
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BURUN KONİSİ – DETAY-2.1

Malzeme Yoğunluk Viskozite Elastisite Modülü Eğilme Dayanımı

Epoksi reçine 1.18-1.23 g/cm³ 600-900 MPa 3-3.3 kN/mm² 110-120 MPa

Gövde malzemesi olarak polimer matrisli elyaf takviyeli kompozit malzeme kullanılmıştır.  Kompozit
malzemeler iki ya da daha çok materyalin üstün özelliklerin bir arada elde edilebilmesi amacıyla bu 
malzemelein makroboyutta birleştirilmeleri ile elde edilir. Polimer matrisli elyaf takviyeli 
kompozitler özellikle sahip oldukları düşük yoğunluk ve yüksek korozyon direnci nedeniyle havacılık 
ve uzay sanayiinde kullanımı yaygın kompozit türleridir. Gövde malzemesi olarak kullandığımız 
kompozit malzemede matris malzememiz epoksi, takviye elyaf malzememiz ise karbonfiber olarak 
seçilmiştir. Malzeme seçimi karbonfiberin mükemmel  mekanik özelliklerinin epoksi reçineye takviye 
edilerek tek bir yapıda hem rjitlik ve dayanım hem de mükemmel darbe sönümleme kabiliyeti elde 
etmek amacıyla bu şekilde gerçekleştirilmiştir. Bir diğer yandan yoğunluk değerinin diğer 
malzemelere kıyasla düşük olması ağırlık bakımından roketi iyi yönde etkiliyor ve  roketin istenen 
irtifaya çıkmasına olanak sağlıyor.

Malzeme Yoğunluk Çekme dayanımı Elastisite Modülü

Karbonfiber 1,76 g/cm³ 3950 MPa 238 Gpa
Tablo-21

Tablo-22
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Burun konisi havayı karşılayan ilk bileşen olduğu için şekil 
bakımından pürüzsüz ve düzgün olması çok önemlidir. Bu 
sebeple çizilen tasarıma en yakın ölçüde bir burun konisi 
üretmek için vakum infüzyon tekniği tercih edilmiştir. 
140mm*565mm*70mm ebatlarındaki polietilen levhayı cnc
tornada burun konimizin yarı ekseni çıkarılacak şekilde 
işletilecektir. Elde edilen kalıba karbon elyaflar serilerek 
vakum infüzyon tekniğiyle epoksi reçine takviyesi yapılıp 
kürleşmeye bırakılacaktır. Kürleşme sonrası elde edilen 2 ayrı 
parça yapıştırılarak burun konisinin son hali oluşturulacaktır.
Burun konisi havayı karşılayan ilk bileşen olduğu için 
aerodinamik açıdan büyük önem arzeden bir bileşendir. Burun 
konisinin şekli roketin hız ve basınç merkezi değerlerini büyük 
ölçüde etkilediği için tasarımımızda şekil olarak 'Parabolik' 
burun konisi kullanılmaya karar verilmiştir. parabolik burun 
konisi şekil itibari ile roketin irtifa (3000m) ve hız değerlerini 
(0.8 mach altında)  istenilen şekilde karşılıyor. Open rocket
simülasyon verileri kullanılarak karar verilmiştir.

BURUN KONİSİ – DETAY-2.2
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Kanatçık Mekanik Görünüm-1.1

Kanatçık 3 Boyutlu Görünümü (CAD) :

Kanatçıkların herbiri Solidworks CAD programı yardımı ile belirlenen ölçülere göre tasarlanıp 
render yapılarak rapora eklenmiştir. Kanatçıkların herbirinin gövde içerisindeki centering ringler 
ile sabitlenme ve vidalanma stratejisi  montaj fotoğrafı ile elde edilen verilerle desteklenmiştir.
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Kanatçık Mekanik Görünüm-1.2

Teknik Resim:

Kanatçık ve Kanatçık montaj elemanları bütün aerodinamik, en, çap  ve  boy  özellikleri dikkate alınarak teknik 
resimleri rapora eklenmiştir. Kanatçık milimetre , vida ve somun santimetre cinsinden ölçülendirilmiştir. 
Kanatçıkların fin tabs yüksekliği centering ring içerisindeki raya oturması için 8,5 mm olarak hesaplanmıştır. 
Kanatçıklar ile centering ring arasında metrik 4’lük vida kullanılmıştır. Atılan metrik 4’lük vidanın uzunluğu 16 cm 
olarak belirlenmiş ve kanatçık sabitlemek için  metrik 4’lük somun kullanılmıştır. Kanatçık sabitleyici vida ve 
somun teminatı kusursuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Kanatçık için planlanan üretim tarihleri tam kapanma ile 
birlikte ertelenmiştir.

Kanatçık Sabitleyici Vida ve Somun:Kanatçık:
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Kanatçık Mekanik Görünüm-1.3

Arka Kanat Tutucu: Ö n Kanat Tutucu:

Kanatçık sabitleyici ve kundak borusu sabitleyici iki adet alüminyum parça tasarlanmıştır. Ön kanatçık 
sabitleyicisi 30 mm uzunluğa sahip dış çapı 115 mm , iç çapı 84 mm olarak oluşturulmuştur. Ön kanatçık 
sabitleyicisi ile kanatçık 1 adet metrik 4’lük vida ile stabilize hale getirilmiştir. Arka kanatçık sabitleyicisi 50 
mm uzunluğa sahip dış çapı 115 mm , iç çapı 84 mm olarak oluşturulmuştur. Arka kanatçık sabitleyicisi ile 
kanatçık 2 adet metrik 4’lük vida ile stabilize hale getirilmiştir. Ön ve Arka kanatçık sabitleyici parçalar motor 
gövdesi üzerinden 4 adet metrik 6’lık vidalar ile sabitlenecektir. Kanatçık sabitleyici parçalar alüminyum 
malzemeden olup teminatı sağlanmış ve tam kapanma dönemine rastladığı için işlemeye gönderilememiştir.
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Kanatçık-Detay-2.1

Malzeme Akma Dayanımı Çekme Dayanımı Yoğunluk Elastisite Modülü

Alüminyum
7075 (seçildi)

460-490 MPa 530-570 MPa 2,81 g/cm³ 72,000 N/mm²

Kanatçıklarda Kullanılmak üzere karbonfiber ve alüminyum düşünülmüştür. Karşılaştırılması 
yapılan malzemelerden alüminyuma karar verilmiştir. Alüminyum seçme nedenlerimiz şunlardır ;
1- Alüminyum malzemesi metaller arasında sahip olduğu düşük yoğunluğu nedeniyle 
mühendislik uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır.
2- Epoksi matrisli karbonfiber elyaf takviyeli kompozitler matris  malzemesi olan reçinenin sahip 
olduğu gevrek yapıdan dolayı süneklik gerektiren uygulamalarda problem çıkarmaktadırlar.
3- Alüminyumun talaşlı imalata uygunluğu, mekanik montajlama aşamasında civata ve benzeri 
bağlantı elemenlarıyla montajlanabilirliğinin üstünlüğü alüminyumu diğer malzemelerden bir 
adım öne çıkarıyor.
Al-Zn alaşımı olan 7000 serisi alüminyum alaşımları sahip oldukları yüksek dayanım, yüksek 
korozyon direnci ve düşük yoğunlukları nedeniyle havacılık ve uzay sanayii uygulamalarında 
kullanımı mevcut malzemelerdir.

Malzeme Yoğunluk Çekme dayanımı Elastisite Modülü

Karbonfiber 1,76 g/cm³ 3950 MPa 238 Gpa

Tablo-23

Tablo-24



KANATÇIK – DETAY-2.2

Open rocket uygulamasında kare profilde oluşturulan kanatçıklarımız basınç merkezi ve statik marjin
verilerini en iyi düzeyde tutacak şekilde biçimlendirilmiştir. ‘ALTEK’ firmasından sipariş ettiğimiz 
120*210*5mm boyutlarındaki 5 adet alüminyum levhamızı teknik resimde belirtilen ölçülerde lazer 
kesim ile kestirilmesi öngörülmüştür. Üst kenar uzunluğu 40 mm alt kenar uzunluğu 170 mm'dir. 
Kanatçıkların alt kısmında çapı 4 mm olan 3 adet vida deliği bulunmaktadır. Kanatçıklar, finn
tabslerden 8.5 mm motor gövdesi ve motor bloğunun üzerindeki centering ringlere geçirilerek metrik 
4'lük vidalarlavidalanacak ve metrik 4’lük somunlar ile sabitleştirilecektir. Kolay şekillendirilmesi ve 
aerodinamik açıdan optimum değerleri vermesi nedeniyle kare profil kanat tercih edilmiştir.
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 

(YAPISAL) Mekanik Görünüm-1.1

3 Boyutlu Görünümler (CAD) ve Teknik Çizimler: 

Orta Gövde : Orta Gövde Montaj Parçaları  :

Orta Gövde ve orta gövde gövde montaj parçası olan metrik 4’lük vida solidworks programı üzerinden 
çizilmiştir. Teknik resimlerde ölçü birimi olarak milimetre kullanılmıştır. Orta Gövde dış çapı 120 mm, et 
kalınlığı ise 2.5 mm olarak tasarlanmıştır. Roket rampaya yerleştirilmeden hemen önce barut haznesine hızlı 
ulaşım ve montajlama stratejisi için orta gövde üzerine 300 mm uzunluğunda kapakçık açılmıştır. Açılan 
kapakçık metrik 8’lik vidalar ile sabitlenecektir. Ansys programı üzerinden üretilen parçanın üzerinde hava 
geçirgenliğini en aza indirmek için kapakçık formatına yapılan analizler doğrultusunda geçirgenliğin 
minumum düzeyde olduğu görülmüştür. Orta Gövde üzerinden bulkhead üzerine sabitlenecek vidaların hepsi 
ortak metrik 8’lik ve 20 mm uzunluğuna sahiptir. Vidaların teminatı kusursuz bir şekilde gerçekleşmiştir.
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 

(YAPISAL) Mekanik Görünüm-1.2

Aviyonik Gövde : Aviyonik Gövde Montaj Parçaları  :

Aviyonik gövde ve aviyonik gövde montaj parçası solidworks programı üzerinden çizilmiştir. Teknik 
resimleri yer alan parçalar milimetre cinsindendir. Aviyonik kart içerisinde bulunan ivme sensörünün
aldığı veri ile barut haznesinin tetiklenme stratejisi doğrultusunda aviyonik kasanın stabilizasyonunu 
sağlamak adına orta gövde üzerinden iki adet bombe başlı metrik 3’lük 8 mm uzunluğunda vida 
kullanılacaktır. Yapısal olarak ABS malzemeden üretilen aviyonik kasa 195 mm uzunluğunda ve 115 mm 
çapa sahiptir. Aviyonik kasa üzerinde altimetre, pcb ve piller için ayrı ayrı bölümler oluşturulmuştur. 
Ansys programı üzerinden iki bulkhead arasında kalan aviyonik kasa üzerine yapılan statik analizde 
verilerin tutarlı ve güvenilir olduğu kararlaştırılmıştır. Roket içerisinde iç basıncı dengelemek için 
minumum 3 mm çapında açılan deliklerin bir tanesi bu bölümde bulunacaktır. Aviyonik kasa Degz firması 
ile anlaşmalar doğrultusunda tam kapanma ertesinde 3d printer üzerinden basılması öngörülmüştür.
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Gövde Parçaları & Gövde Montaj Parçaları 

(YAPISAL) Mekanik Görünüm-1.3

Motor Gövdesi :

Motor Gövdesi Montaj Parçaları:

Metrik 8’lik vida:
Metrik 6’lık vida:

Motor gövdesi ve motor gövdesi montaj parçaları 
solidworks programı üzerinden çizilmiştir. Teknik 
resimleri yer alan bütün parçalar milimetre 
cinsindendir. Motor gövdesi içerisinde yer alan 15 mm 
uzunluk, 115 mm dış çapa sahip bulkhead ana paraşüt 
açıldığında şok kordonu ile orta gövdeye bağlamak için 
yapısal desteğini arttırmak ve sabitlemek için metrik 
8’lik 20 mm uzunluğa sahip 6 adet vida kullanılacaktır. 
Motor gövdesi entegrasyon parçası olan coupler ile 
orta gövde sıkı geçme ve plastik vida ile sabitlenecektir 
ve bu sebepten dolayı seçilen plastik vidaların 
mukavemeti entegrasyon gövdelerini sabitlemek ve 
barut patladığı anda kuvvete dayanamayıp kırılması 
referans alınarak metrik 8’lik polyamid vida tercih 
edilmiştir. Aynı zamanda motor gövdesi içerisinde yer 
alan kanatçık sabitleyici halkalar üzerine motor 
gövdesinden tek bir parçaya 4 adet kullanılması 
öngörülen metrik 6’lık 10 mm uzunluğa sahip vida 
kullanılacaktır.
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Malzeme Yoğunluk Elastisite Modülü Çekme Mukavemeti (23°C) Gerilme Mukavemeti (23°C)

Fiberglass 2.54 gr/cm3 72.3 GPa 3.445 MPa 3445 MPa

iki ya da daha çok malzemenin üstün özelliklerinin bir arada kullanılması amacıyla oluşturulan kompozit
malzemeler, sahip oldukları düşük yoğunluk ve yüksek korozyon nedeniyle havacılık ve uzay sanayiinde 
sıkça kullanılmaktadır. Gövde malzemesi olarak kullandığımız kompozit malzemede matris malzememiz 
polyester reçine, takviye elyaf ise cam elyaf seçimiştir. Fiberglas malzemenin çok yüksek çekme dayanımı 
on çoğu metalden daha rijit ve sert yapmaktadır. Çok düşük genleşme katsayısına sahip olduğundan 
mükemmel bir izolasyon malzemesidir. Ayrıca fiberglas, özellikle dalga boylu ve çok yoğun 5G ağları için 
kullanışlı olan radyo frekanslarını geçirgen özelliktedir. Bu da orta gövdede bulunan aviyonik kasamızın 
kesintisiz bir şekilde sinyal bağlantılarını kurabilmesine olanak sağlıyor.

Yapısal – Gövde Parçaları – Orta Gövde-2.1

Malzeme Çekme 
Dayanımı

Çekme 
modülü

Çekme 
uzaması

Eğilme 
Dayanımı

Eğilme 
Modülü

Polyester 
reçine

85 MPa 4,1 GPa %2,9 145 MPa 4,3 GPa

Tablo-25

Tablo-26
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Fiberglass gövdeyi oluşturmak için 115 mm dış çapa sahip hali hazırda bulunan alüminyum 
borumuzu kalıp olarak kullandı. Alüminyum borumuzu öncelikle teflon ile iyice sarılıp reçinenin 
alüminyum boru ile temas etmeyeceğinden emin olundu. Teflonun yapışmaz kaygan yüzeyi, 
mükemmel bir ara yüzey oluşturarak fiberglass gövdeyi alüminyum kalıptan ayırmamıza olanak 
sağlıyor. Daha sonra cam elyaflar 1100mm*38mm ölçülerinde 8 parça kesildi Polyester reçine 
içerisine MEK-Peroksit dondurucu malzemesi eklenerek reçine olması gereken hale getirildi. Daha 
sonra kesilen cam elyaflar alüminyum boru üzerine sarılıp reçineyi iyice yedirildi. Sarma işlemi 
bittikten sonra kürleşmesi için muhafaza edildi. 48 saat aranın ardından kürleşen fiberglas gövde 
çekilerek kalıptan ayrıldı. Oluşan orta gövde gerekli zımpara ve kesim işlemlerinden sonra 
kullanıma hazır olacaktır. Orta gövde yapımında ilerleme katedilmiştir.

Yapısal – Gövde Parçaları – Orta Gövde-2.2
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Malzeme Yoğunluk Çekme dayanımı Elastisite Modülü

Karbonfiber 1,76 g/cm³ 3950 MPa 238 Gpa

Malzeme Yoğunluk Viskozite Elastisite Modülü Eğilme Dayanımı

Epoksi reçine 1.18-1.23 g/cm³ 600-900 MPa 3-3.3 kN/mm² 110-120 MPa

Motor gövdesinde kullanılmak üzere daha önce burun konisinde tercih edilen polimer 
matrisli elyaf takviyeli kompozit malzeme kullanılmıştır. Gövde malzemesi olarak 
kullandığımız kompozit malzemede matris malzememiz epoksi, takviye elyaf 
malzememiz ise karbonfiber olarak seçilmiştir. Karbonfiber yüksek çekme dayanımı ve 
elastisite modülü sayesinde gayet dayanıklı bir malzeme olarak kuvvete karşı direnç 
gösteriyor. Bu da onun rokette kullanmak için elverişli hale getiriyor. Motor gövdesi 
içerisinde motoru bloğu ve motoru bulundurduğu için yüksek mukavemet değerleri 
içeriyor olması gerekiyor.

Yapısal – Gövde Parçaları – Motor Gövdesi-2.3

Tablo-27

Tablo-28
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Karbonfiber gövdeyi oluşturmak için 
115 mm dış çapa sahip hali hazırda 
bulunan alüminyum boru kalıp olarak 
kullanıldı. Alüminyum boru öncelikle 
teflon ile iyice sarılıp reçinenin 
alüminyum boru ile temas 
etmeyeceğinden emin olundu. Daha 
sonra istenen et kalınlığı ve uzunluk 
verilerine uyacak şekilde hesaplar 
yapılıp prepreg fabrikasyon olarak 
reçine emdirilmiş karbon kumaşlar 
kesildi. Kesilen karbon elyafları 
alüminyum boru üzerine sıkıca sarıldı. 
Sarımı yaptıktan sonra 80 santigrat 
derecede kürleşme için 2 saat sıcaklık 
uygulandı ve soğumaya bırakıldı.

Yapısal – Gövde Parçaları – Motor Gövdesi-2.4
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Malzeme Kopma 
Mukavemeti

Akma mukavemeti Ö z kütle Erime Sıcaklığı Elastisite Modülü

304 
Paslanmaz 

Çelik

515 - 720 MPa 210 MPa 8000 
kg/m³

1450°C 193 GPa

Gövde içi yapısal destek elemanlarını sabitlemek ve roketin bütünlüğünü bozacak kuvvetlere karşı roketi 
korumak amacıyla rokete sıkı geçme olan parçalar, belirlenen boyutlarda paslanmaz çelik vidalarla 
sabitlenecektir. Paslanmaz vidaların gereken mukavemet değerlerini karşılaması ve kuvvetlere karşı 
direncinin yeterli olması sebebiyle tercih edilmiştir.
Ön ve arka Kanatçık merkezleyici ringlere sırası ile metrik 6 ‘lık 10mm uzunluğunda 8 adet vida, metrik 4’lük 
16 mm uzunluğunda 12 adet vida, motor tutucu alüminyum parçaya metrik 6’lık 35 mm uzunluğunda 8 
adet vida , motor gövdesi içerisinde yer alan 15 mm uzunluğundaki yapısal gövde içi destek parçası olan 
bulkheade metrik 8’lik 20 mm uzunluğunda toplamda 6 adet vida atılacaktır. Orta gövde içerisinde yer alan 
12 mm uzunluğundaki yapısal gövde içi destek parçası olan 2 adet  bulkheadlere metrik 8’lik 20 mm 
uzunluğunda 12 adet vida atılacaktır. ABS filament malzemesinden üretilecek olan aviyonik kasaya metrik 
3’lük 8 mm uzunluğunda 2 vida atılacaktır. Barut haznesi yatağına bulkheadlere sabitlenmek için etrik 3’lük 
8 mm uzunluğunda toplam 8 adet vida atılacaktır. Son olarak kanatçık sabitleyici vidalar için metrik 4’lük 12 
adet somun kullanılacaktır.

Yapısal – Gövde Parçaları – Vidalar-2.5

Tablo-29
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Malzeme Çekme Dayanımı Özgül ağırlığı Kopma Mukavemeti Eğilme Dayanımı

Polyamid 650 Kgf/cm² 1,12-1,14 g/cm³ 400-800 kg/cm² 515 Kgf/cm²

Nispeten sertlik rijit, kaygan ve orta derece mekanik dayanım değerlerine sahip bir malzemedir. 
Burun konisi shoulder kısmında ve motor gövde coupler kısmında kullanılacak olan polyamid vidalar 
ayrılma mekanizması devreye girdiğinde sırasıyla apogee noktasında burun konisi, 550 m yükseklikte 
coupler kısmında sabitlendiği gövdeden ayrılarak kurtarma gerçekleştirilecek. Polyamid tercih edilme 
sebebi orta gövdeyi gereken derecede sabit tutmak ve gerektiği anda barut patlamasında oluşacak 
kuvvetle ayrılmayı gerçekleştirebilecek mukavemet değerlerine sahip olmasıdır. Tam kapanma sebebi 
ile vidaların elimize ulaşması gecikmiştir. Metrik 8’lik polyamid vidalar Rapor tesliminden sonra 
sipariş verilecektir.

Yapısal – Gövde Parçaları – Vidalar-2.6

Tablo-22
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Malzemeler Erime Akış İndeksi 
(MVI)

Kırılganlık Sıcaklığı Gevşeme Sıcaklığı Erime Sıcaklığı Basım Sıcaklığı

PLA 10.3cm3/10dk 60-65ºC 70-80ºC 160-190ºC 190-220ºC

ABS(seçildi) 9.7cm3/10dk 105ºC 110-125ºC 210-240ºC 230-250ºC

Malzemeler Çekme Dayanımı Eğilme Direnci Bükülme Modülü

PLA 60 MPa 97MPa 3600 MPa

ABS (seçildi) 41 MPa 63 MPa 2220 MPa

ABS ile üretilmiş 3D modeller daha güçlü ve darbeye karşı daha dayanıklıdır. Bu yüzden, mekanik 
parçalarda ve değişken hava koşullarına karşı kullanılması tavsiye edilir. ABS, PLA’ya göre daha esnek 
olduğundan dolayı basınç uygulandığında dayanma süresi daha fazladır. Ayrıca, ABS’nin işlenmesi daha 
kolaydır. Sıcaklık direnç değerleri göz önünde bulundurulduğunda ABS, PLA’ya göre daha verimli bir 
malzemedir. Aviyonk kasa Karadeniz Teknik Ü niversitesi Creatiny atölyesinde kulüp 3D yazıcısı ile 
önceden belirlenmiş olan ölçülerde basılacaktır.

Yapısal – Gövde Parçaları – Aviyonik Kasa-2.7

Tablo-23

Tablo-24
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal 

Destekler Mekanik Görünüm-1.1 

3 Boyutlu Görünümler (CAD) ve Teknik Çizimler: 
Orta Gövde Bulkhead: Motor Gövdesi Bulkhead:

Orta gövde ve motor gövdesinde bulunan gövde içi yapısal destek elemanları solidworks programı 
üzerinden çizilmiştir. Teknik resimleri yer alan bulkheadler için ölçü birimi milimetre cinsindendir. Orta 
gövde içerisinde yer alan bulkhead 12 mm uzunluğunda çelik çubuk olarak tasarlanmıştır. 12 mm uzunluğa 
sahip bulkhead motor gövdesi dışarısından bombe başlı metrik 8’lik vidalar ile sabitlenecektir ve aynı 
zamanda  12 mm uzunluğunda orta gövdenin içerisinde yer alan bulkhead üzerinde ayrılma sistemi 
elemanları yer alacaktır. Ayrılma sistemi eyleyicisi çelik içerisinde ki 4 mm çapında açılan delikten 
geçirilerek klemens yardımı ile barut haznesinin içerisine geçirilecektir. Motor gövdesi içerisinde ki 15 mm 
uzunluğa sahip çelik bulkhead motor gövdesi ile orta gövdeyi şok kordonu yardımı  ile tutacağı için 
dayanımı yüksek olması gerekliliği göz önünde bulundurularak metrik 8’lik  vida ile sağlamlaştırılmıştır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

Mekanik Görünüm-1.2

Motor Gövdesinin Entegrasyon Gövdesi:

Burun Konisi Entegrasyon Gövdesi:

Motor Gövdesi ve Burun Konisi entegrasyon gövdeleri 
solidworks programı üzerinden çizilip render yapılarak 
rapora eklenmiştir. Entegrasyon gövdeleri teknik 
resimlerinde bulunan ölçü birimleri milimetre 
cinsindendir. Bütünleştirme stratejisine bağlı olarak 
tasarlanan sistemde roket apogee noktasına ulaştığında 
burun konisi entegrasyon gövdesinde yer alan 6 adet 
metrik 8’lik polyamid vida barut basınç kuvveti ile 
kırılacak ve ilk ayrılma sistemi gerçekleştirilecektir. 
Burun konisi entegrasyon gövdesi dış çapı 114.96 olarak 
çizilerek sıkı geçme methoduna uygun olarak 
tasarlanmıştır. Motor gövdesinin entegrasyon gövdesi 
orta gövde içerisine sıkı geçme methodu ile geçirilmiş 
ve bu nedenle dış çapı 114.8 mm olarak tasarlanmıştır. 
Bütünleştirme stratejisine bağlı olarak 550 metrede 
motor gövdesinin  entegrasyon gövdesi orta gövde ile 6 
noktadan vidalanan metrik 8’lik polyamid vidalar barut 
basınç kuvveti ile patlayarak ana paraşüt kurtarma 
işlemi gerçekleştirilecektir.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

Mekanik Görünüm-1.3

Motor Merkezleyici Ring: Burun Konisi Bulkhead:

Yapısal destek elemanları olan motor merkezleyici ring ve burun içerisinde yer alacak bulkhead solidworks
programı ile çizilerek render alınmış ve rapora eklenmiştir. Teknik çizimlerde yer alan yapısal destek 
elemanlarının ölçü birimi milimetre cinsinden verilmiştir. Motor merkezleyici ringin motor gövdesi içerisinde 
yer alan bulkheade uzaklığı 10 cm olarak tasarlanmıştır. Ring sıkı geçme methodu ile motor bloğuna 
geçirildikten sonra yapısal yapıştırıcı ile motor bloğuna sabitlenmiştir. Burun konisi içerisinde yer alan 
bulkhead burun konisi parametresi dikkate alınarak tasarlanmıştır. Bulkhead burun konisi üzerinden 
aerodinamik bozukluğa neden olmaması için yapısal yapıştırıcı ile burun konisi içerisine yapıştırılacaktır. 
Bulkhead üzerinde şok kordonu ile orta gövdeye bağlı olarak kurtarılası için 1 adet metrik 8’lik mapa 
bulunmaktadır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

Mekanik Görünüm-1.4

Motor Bloğu: Mapa:Motor Tutucu:

Yapısal destek elemanları olan motor bloğu, motor tutucu ve mapa solidworks programı ile çizilerek render
alınmış ve rapora eklenmiştir. Teknik çizimlerde belirtilen ölçüler milimetre cinsinden verilmiştir. Motor bloğu iç 
çapı, motor üretici firmasının vermiş olduğu teknik resim üzerinden toleranslar dikkate alınarak tasarlanmıştır. 
Motor bloğu Ön motor tutucu ve kanatçık tutucular ile sabitlenecektir. Motor tutucu alüminyum parça motor 
gövdesi içerisinde yer alan motor bloğu, motor ve kanatçık sabitleyici alüminyum ringleri sabitlemek için 
tasarlanmıştır. Motor tutucu alüminyum parça centering ringler ile stabilite edilebilmek ve mukavemeti 
arttırmak amaçlanarak  8 adet metrik 6’lık  35 mm uzunluğunda vida kullanılmıştır. Roket içerisinde kullanılacak 
olan 4 adet mapa vardır. Bu mapalar kurtarma sistemi yapısal destek elemanlarıdır.  Şok kordonları mapa ile 
düğüm atılacaktır.
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler-2.1.

Malzeme Kopma 
Mukavemeti

Akma mukavemeti Ö z kütle Erime Sıcaklığı Elastisite
Modülü

304 
Paslanmaz 

Çelik

515 - 720 MPa 210 MPa 8000 
kg/m³

1450°C 193 GPa

Gövde içi yapısal destek elemanları olan bulkhead ve mapa için malzeme tercihi paslanmaz çelikten yana 
olmuştur. Paslanmaz çeliğin yüksek mukavemet değerleri orta gövde destekleri için gerekli olan değerleri 
karşılamaktadır. Yüksek özkütle değeri sayesinde roketin ağırlık merkezinin istenilen konumda olmasını 
sağlamıştır. Motor gövdesi içerisinde yer alan ve motor bloğunu sabitlemeye yarayan 15mm uzunluğundaki 
bulheade metrik 8’lik 20 mm uzunluğunda 6 adet vida en dışarıdan, motor gövdesinin üzerinden 
sabitlenicektir. Orta gövde içerisinde yer alan ve aviyonik kasayı sabitlemeye yarayan 12mm uzunluğundaki 
2 adet bulkheadler metrik 8’lik 20 mm uzunluğunda 12 adet vida ile en dışarıdan orta gövdenin üzerinden 
sabitlenecektir. Bulkheadler 115mm çapa sahip 4 cm uzunluğundaki çelik çubuk 2 adet 12 mm 1 adet 15 
mm olmak üzere kesilip oluşturulacaktır. Elde edilen parçaların orta kısımlarına metrik 8’lik vida girişi 
açılacaktır. Açılan bu girişlere mapalar sabitlenecektir. Motor gövdesi içerinde yer alan 15 mm’lik bulkhedin
yan yüzeylerine metrik 8’lik 6 vida girişi açılacaktır. Orta gövde içerisindeki 12 mm uzunuluğundaki
bulheadlerin yan yüzeylerine metrik 8’lik 6 vida girişi açılacaktır. 5 adet mapa, 3 adet fırdöndü metrik 8’lik 
ölçülerde sipariş verilecektir.

Tablo-25
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Malzeme Yoğunluk Çekme dayanımı Elastisite Modülü

Karbonfiber 1,76 g/cm³ 3950 MPa 238 Gpa

Malzeme Yoğunluk Viskozite Elastisite Modülü Eğilme Dayanımı

Epoksi reçine 1.18-1.23 g/cm³ 600-900 MPa 3-3.3 kN/mm² 110-120 MPa

Burun konisi shoulder kısmı 175mm uzunluk 115mm çapa sahip olup karbonfiber malzemeden 
üretilecektir. Burun konisi ile beraber tek parça halinde üretilecektir. Burun konisinin üretimi için dişi kalıp 
olarak tasarlamış olduğumuz kalıplar bilgisayar destekli imalat makinesi olan CNC ile yüksek hassasiyette 
üretilmiştir. Üretimi tamamlanan dişi kalıp içerisindeki kalıp boşluğu burunun konisinin orta düzlemden 
kesit alınmış halidir. Bu kalıp kullanılarak vakum çantalama yöntemiyle epoksi matrisli karbonfiber
takviyeli kompozit malzeme ile burun konisi iki parça olarak imal edilmiş ve metaakrilat esaslı yüksek 
mukavemetli yapısal yapıştırıcı kullanılarak eş eksenli olarak montajı tamamlanmıştır.Shoulder orta 
gövdeye sıkı geçme ile geçirilecek ve metrik 8’lik polyamid 6 vida ile en dışarıdan sabitlenecektir.

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler-2.2.

Tablo-26

Tablo-27
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler-2.3.

Motor gövdesi ve orta gövde arasındaki bağlantıyı 
sağlayan entegrasyon gövdesi 175mm uzunluk 115 
mm çapa sahiptir. Karbonfiber malzemeden olup 
motor gövdesi ile beraber tek parça halinde 
üretilecektir. Karbonfiber gövdeyi oluşturmak için 115 
mm dış çapa sahip hali hazırda bulunan alüminyum 
boru kalıp olarak kullanılacaktır. Alüminyum boru 
öncelikle teflon ile iyice sarılıp reçinenin alüminyum 
boru ile temas etmeyeceğinden emin olunacaktır. 
Daha sonra istenen et kalınlığı ve uzunluk verilerine 
uyacak şekilde hesaplar yapılıp prepreg fabrikasyon 
olarak reçine emdirilmiş karbon kumaşlar kesilecek. 
Kesilen karbon elyafları alüminyum boru üzerine 
sıkıca sarıldı. Sarımı yaptıktan sonra 80 santigrat 
derecede kürleşme için 2 saat sıcaklık uygulanıp ve 
soğumaya bırakılacaktır.
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Malzeme Akma Dayanımı Çekme Dayanımı Yoğunluk Elastisite Modülü

Alüminyum 7075 (seçildi) 460-490 MPa 530-570 MPa 2,81 g/cm³ 72,000 N/mm²

Alüminyumun talaşlı imalata uygunluğu, mekanik montajlama aşamasında civata ve benzeri bağlantı 
elemenlarıyla montajlanabilirliğinin üstünlüğü onu diğer malzemelerden bir adım öne çıkarıyor. Centering
ringler üzerinde birçok bağlantı noktası ve vida deliği bulundurduğu için alüminyum tercih edilmiştir. Ayrıca 
yüksek ısıl dayanımı ve yeterli mukavemet değerleri centering ringler için uygundur. 
Centering ringler, 115 mm dış çapa, 10 mm et kalınlığına sahip alüminyum borudan 20 mm, 30mm ve 
50mm parçalar oluşturulacak şekilde kesilmiştir. 20mm uzunluğa sahip olan centering ring motor kundağı ile 
motor gövdesi arasındaki bağlantıyı sağlayacak ve yapısal yapıştırıcı ile sabitlenecektir. Roketin nozzle
kısmına yakın olan tarafta sırasıyla 30mm ve en arka kısımda 50 mm uzunluğa sahip ringler yerleştirilecektir. 
Yerleştirilen ringler en dıştan motor gövdesinden metrik 6 vida ile sabitlenecektir. Teknik çizimde belirtilen 
kısımlara kanatçık sıkı geçme şekilde geçirilip metrik 4’lük vidalarla kanatçık ve centreing ringler 
sabitlenecektir.  
Motor tutucusu 2 farklı çapa sahip olup bütünsel bir parçadır. Özgün bir tasarma sahip olan motor 
tutucusunun ön parçası arka centering ring ve motor bloğunu sabitlemek için, arkası parçası ise 
nozzlecone’u sabitleyecek şekildedir. Motor tutucusu Alüminyum çubuk alınıp teknik resimde belirtile 
ölçülerde torna tezgahında işlenecektir.

Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler-2.4.

Tablo-28
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay-1.1 

Roket içerisinde ki motor gövdesi karbon fiber olarak tasarlanmıştır. Motor Gövdesi içerisinde yapısal mekanik 
parçalar olarak centering ringler, bulkhead, mapa, kundak borusu ve kundak borusu içerisinde motor 
bulunacaktır. Motor ölçüleri teknofest motor pdf üzerinden alınmıştır. Motorun ölçülerine bağlı olarak kundak 
borusu içerisine yerleşeceği alan CAD görüntüsü  üzerinden kesit alınmış ve teknik resim yardımları ile 
desteklenmiştir. Kundak borusu üzerinde motor ve kanat merkezleyici halkalar kullanılmıştır. Kundak borusunun 
bitiminde motor gövdesi içerisinde yapısal mukavemeti arttırmak için çelik bulkhead kullanılmıştır. 115mm dış 
çap, 15 mm uzunluğuna sahip çelik bulkhead gövde içerisine sabitlenmesi için motor gövdesi dışarısından  6 
adet metrik 8’lik vida atılmıştır. Bulkhead üzerinde paraşüt sistemi aktifleştiğinde motor gövdesini orta gövde ile 
şok kordonu yardımı ile tutmaya yarayacak bir adet metrik 8’lik yapısal destek elemanı mapa kullanılmıştır.

Motor Gövdesi: Motor:
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay-1.1 

Roket içerisinde ki motor gövdesi karbon fiber olarak tasarlanmıştır. Motor Gövdesi içerisinde yapısal mekanik 
parçalar olarak centering ringler, bulkhead, mapa, kundak borusu ve kundak borusu içerisinde motor 
bulunacaktır. Motor ölçüleri teknofest motor pdf üzerinden alınmıştır. Motorun ölçülerine bağlı olarak kundak 
borusu içerisine yerleşeceği alan CAD görüntüsü  üzerinden kesit alınmış ve teknik resim yardımları ile 
desteklenmiştir. Kundak borusu üzerinde motor ve kanat merkezleyici halkalar kullanılmıştır. Kundak borusunun 
bitiminde motor gövdesi içerisinde yapısal mukavemeti arttırmak için çelik bulkhead kullanılmıştır. 115mm dış 
çap, 15 mm uzunluğuna sahip çelik bulkhead gövde içerisine sabitlenmesi için motor gövdesi dışarısından  6 
adet metrik 8’lik vida atılmıştır. Bulkhead üzerinde paraşüt sistemi aktifleştiğinde motor gövdesini orta gövde ile 
şok kordonu yardımı ile tutmaya yarayacak bir adet metrik 8’lik yapısal destek elemanı mapa kullanılmıştır.

Motor Gövdesi: Motor:
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay-1.2 

120 mm dış çap, 2.5 mm et kalınlığa sahip motor gövdesi içerisinde yer alan 943mm uzunluğuna sahip dış 
çapı 84mm, iç çapı 79mm olan motor bloğu mevcuttur. Motor Bloğu içerisinde ki motorun sabit ve 
sarsılmazlığı hedeflenerek tasarım hazırlanmıştır. Motor Bloğu üzerinde yapısal sarsılmazlığı ve dayanımı 
arttırmak için 20 cm uzunluğunda, 115 mm dış çap ve 84 mm iç çapa sahip  alüminyum motor bloğu ön 
merkezleyici halka kullanılmıştır. Motor bloğu arkasında kanatçık ve motor gövdesini sabitlemek için 30 
mm ve 50 mm uzunluğa sahip , 115 mm dış çap  ve 84 mm iç çapa sahip alüminyum motor bloğu ve 
kanatçık arasında ön ve arka merkezleyici halka kullanılmıştır. 

Motor Bloğu: Bulkhead: Motor Tutucu:
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay-1.3 

Roket içerisinde bulkhead ve  merkezleyici halkalar sıkı geçme ve motor gövdesinden vidalama yöntemi ile 
sabitlenecektir. Bulkhead üzerine 6 adet bombe başlı metrik 8’lik vida atılacaktır. Merkezleyici halkalar 
üzerine motor gövdesi üzerinden 4 adet bombe başlı metrik 8’lik vida atılacaktır. Merkezleyici halkalar ile 
motor bloğu sıkı geçme methodu ile sabitlenecektir. Ön ve Arka kanatçık merkezleyici halkalar ile 
kanatçıklar arasındaki bağlantı 3 adet noktadan metrik 4’lük civatalarla yapısal sabitleme yöntemi ile 
olacaktır. Roket bütünleştirme stratejisinde belirtildiği üzere motor roket içerisine en son yerleştirildikten 
sonra motor tutucu alüminyum parça yardımı ile sabitlenecek ve motor tutucu arka kanatçık merkezleyici
halka ile metrik 8’lik 6 adet bombe başlı vida ile birbirlerine tutturulacaktır.

Motor Gövdesi Saydamlaşmış Görüntü: Kanatçık 
Sabitleyicileri:

Ö n Motor Sabitleyicisi:
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İkinci/Alternatif Motor Seçimi 

Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Motor Bloğu Motor Bloğu iç çapı 75 mm dış çapı 
85 mm olarak değiştirilmiştir.

Payload Payload kütlesi 4600 gram 
olmuştur.

Değişken Birincil Motor İkinci Motor

Kalkış İtki / Ağırlık: 3.9 6.91

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 32 m/s 33.1 m/s

Stabilite(0.3 Mach için): 2.32 1.9

En büyük ivme: 94.4 83.9

En büyük hız(m/s): 264 m/s 261  m/s

En yüksek mach sayısı: 0.79 0.8

Tepe İrtifası(m) 3032 m 3296 m

Tablo-29

Tablo-30
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Roket Bütünleştirme Stratejisi-1.1.

Burun Konisi bulkhead ve motor bloğu ön motor tutucu 
ring montaj alanına gelmeden önce yapısal yapıştırıcı ile 
sırası ile burun konisi ve motor bloğuna yapıştırılacaktır. 
Montaj alanında çeşitli alt sistemlerden başarılı etiketi 
almak için çalışılacak ve alt sistemlerin herbirisinden
başarılı olunduğu taktirde motor temini sağlanacaktır. 
Montaj alanında  yer istasyonu kurulurken roket içerisine 
aviyonik kasa yerleştirilecek ve metrik 3’lük vidalar ile 
sabitlenecektir. Aviyonik Kasa üst ve alt bulkheadler
aviyonik kasa yerleştirildikten sonra gövde içerisine 
yerleştirilip 6 adet bombe başlı metrik 8’lik vida ile 
sabitlenecektir. Sabitlenen bulkheadler üzerine barut 
haznesi yatağı 4 adet metrik 3’lük vidalar ile yerleştirilecek 
ve roket stratejisi bağlamında barut haznesi yerleştirimine
hazır hale getirilecektir. Aviyonik kasa ve aviyonik sistem 
gövde içerisinde elektrik alt sistemlerin analizleri  
gerçekleştirilmesi sonucunda sisteme güç verilerek 
sistemin çalışılırlığı kontrol edilecektir.

Burun Konisi ve Orta Gövde patlatılmış montaj 
videosu: 
https://youtu.be/3Ugsm9BTMw0

https://youtu.be/3Ugsm9BTMw0
https://youtu.be/3Ugsm9BTMw0
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Roket Bütünleştirme Stratejisi-1.2.

Aviyonik sistem çalışılabilirliği kontrol edilirken 
kurtarma ve ayrılma sorumlusu paraşüt 
kontrollerini yer istasyonunda gerçekleştirecek ve 
doğru paraşüt katlama stratejisi ile sırasıyla drug , 
payload ve ana paraşütü katlayacak ve ana paraşüt 
hariç paraşütler roket içerisinde daha öncesinden 
belirlenen konumlarına yerleştirecektir. Kurtarma 
ve ve aviyonik analizlerin tamamlanması sonucu 
burun konisi entegrasyon gövdesi orta gövde ile sıkı 
geçme ve plastik vida montaj stratejisi göz önünde 
bulundurularak 6 adet metrik 8’lik vidalarla 
montajlanacak ve  ilk ayrılma sistemini içerisinde 
barındıran aviyonik sistem üst bölüm ile burun 
konisi shoulder gövdesi montajlama stratejisi son 
bulacaktır. Ana paraşüt motor gövdesi montajı 
gerçekleşmesinden hemen sonra entegrasyon 
gövdesi vidalanmadan önce yerleştirilmesi 
kararlaştırılmıştır.
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Roket Bütünleştirme Stratejisi-1.3.

Orta gövde analizleri devam ederken yapısal imalat 
sorumlusu kanatçık ve centering ringler arasında ki 
metrik 4’lük vidalar yardımı ile sabitledikten sonra 
motor gövdesi ile kanatçık rayı uyumu analizi 
gerçekleştirecektir. Yapısal gövde ve gövde içi destek 
parçalar birer birer kontrol edilecek ve olası bir risk 
teşkil etmemesi için yetkili takım kaptanına dönüş 
sağlayacaktır. Motor gövdesi içerisinde yer alan 15 mm 
uzunluğunda ki bulkhead belirlenen konuma getirilip 
motor gövdesi üzerinden  6 metrik 8’lik vida ile 
sabitlenecektir. Kanatçıklar ve kanatçık sabitleyici 
merkezleyici ringler motor gövdesi için başarılı etiketi 
aldıktan sonra motor bloğu için aynı stratejiyi  dikkate 
alarak uygulamayı tekrarlayacaklardır. Motor bloğu 
roket gövdesi içerisine yerleştirildikten sonra kanatçık 
ve kanatçık sabitleyici merkezleyici ringler motor bloğu 
üzerindeki belirlenen konuma getirilerek motor 
gövdesi üzerinden toplamda 8 adet metrik 6’lık vidalar 
ile gövde içerisine sabitlenecektir. 
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Roket Bütünleştirme Stratejisi-1.4.

Motor gövdesi içerisinde ki vidalama ve sabitleme işlemleri tamamlandıktan sonra katlanan ana paraşüt orta 
gövde ve motor gövdesinin entegrasyon gövdesi içerisine yerleştirilecek ve entegrasyon gövdesi sıkı geçme 
ve vidalama yöntemi ile 6 adet metrik 8’lik polyamid vida ile vidalanacaktır. 2. ayrılma gövdesinin 
vidalanması ile birlikte roket içerisinde yapısal olarak tehlike arz  edecek yanıcı ,kesici , şarjlı ekipmanlar 
motor yerleştirilmesinden önce gerçekleştirilecektir. Yarışma Komitesi tarafından sağlanan yakıtsız, boş 
motor; motor kundağı, kuyruk ile uyumuna yönelik prova edilecektir. Prova edilen motor sonrasında katı 
yakıtlı roket motoru roketsan yetkililerince sisteme en son monte edilecektir.  Motor montajlaması bittiğinde 
roket uçuşa hazır halde rampaya taşınacak ve rampada aviyonik güç butonu aktif hale getiricelektir. 

Motor Gövdesi patlatılmış montaj videosu: https://youtu.be/Qnjc8_TeqQY

https://youtu.be/Qnjc8_TeqQY
https://youtu.be/Qnjc8_TeqQY
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Roket Bütünleştirme Stratejisi-1.5.

Yarışma alanına gelindiği anda takım kaptanı ilk olarak 
kimyasal tepkimelere maruz kalabilecek barut 
kutusunu yarışma komitesine verecektir. Yarışma 
komitesi faydalı yük, kurtarma, aviyonik ve yapısal 
sistemlerde başarılı etiketi alındığı taktirde barutu 
takıma temin edecek ve belirlenen strateji 
doğrultusunda ayrılma sorumlusu vida yardımı ile barut 
haznesi yatağına içi doldurulan barut borusunu 
vidalayacaktır. Altimeter two tamamen takım üyelerinin 
sorumluluğundadır yönergesi bağlamında altimeter
two bir gün öncesinden şarj edilecek ve gerekli 
kontrolleri yapılacaktır. Altimetre aviyonik kasa 
içerisinde kendisi için hazırlanan bölmeye 
yerleştirilecek ve sabitlenecektir. Vidalanan üst ve alt 
barut hazneleri analizleri ve altimetre kontrolü 
yapıldıktan sonra orta gövde üzerindeki kapakçık metrik 
8’lik vidalar ile sabitlenecek ve daha sonrasında hava 
geçirgenliği analizi yapılacaktır. Jüriden başarılı etiketi 
alan roketimiz uçuşa hazır olacaktır.
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Yapısal Analizler-1.1 

Roket içerisinde ki burun konisi, orta gövde, kanatçık, centering ring, bulkhead vb. gibi roket içerisinde ki pek çok  
alt sistemler üzerine Ansys programı üzerinden akademik sürümde analiz yapılmıştır. Roket modeli Solidworks
programı üzerinden çizilip step dosyası olarak aktarılıp generate edilmiştir. Ansys akademik sürümünün  vermiş 
olduğu mesh sınırı bağlamında maksimum 32.000 element kullanılabildiği için detaylı analiz için Ansys
programında local mesh kuralına gidilmiştir. Local mesh kuralı ile burun konisi üzerinde aerodinamik etkiye 
maruz kalacak burun ucu üzerinde detaylı iyileştirmelere gidilmiştir. Orta gövde ve motor gövdesi için vida 
deliklerinin etrafına local mesh atılmış ve analiz doğru incelendiğinde herhangi bir yapısal bozukluk olmadığı 
ortaya çıkmıştır.
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Yapısal Analizler-1.2

Atılan local ve general mesh kurallarınca minumum element kalitesi 0.68 olarak ölçülmüştür. Program ile 
roket içerisinde ki bütün alt sistemlere toplam deformasyon, eşdeğer stress, maksimum stress ve güven 
faktörünü sıra ile ele alınmıştır. Bütün alt sistemler teker teker ele alındığında minumum güven faktörü 
2.33 olarak ölçülmüş ve rapora eklenmiştir. Yapısal analiz programından elde edilen veriler üretilmek için 
tasarlanan verilerin tutarlı ve güvenilir olduğunu göstermiştir. Aviyonik kasa malzemesi olan PLA malzeme 
iki bulkhead arasında kalmasından ötürü yapılan analizde dışarıdan 2 adet metrik 3’lük 20 mm 
uzunluğunda civatalar ile sağlamlaştırılıp bulkhead arasına yerleştirilmesi karar verilmiştir.
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Yapısal Testler 

Roket içerisinde yer alan gövde ve gövde içi yapısal destek montaj parçaları üzerine Karadeniz Teknik Üniversite 
Metalurji bölümünde ki MTA Universal Çekme makinası ile  3 noktada eğme ve çekme testi uygulanacaktır. Tam 
kapanma sebebiyle elimize ulaşan bazı yapısal destek parçaları üzerinde yapılan testlerde mapa, fırdöndü ve hızlı 
bağlantı sırası ile 15144N, 36070N, 75527N maksimum kuvvete dayanım gösterdikleri görülmüştür. Yapısal 
destek parçaları üzerinde yapılan analizde maksimum %20 esneme görülmüş ve maksimum akma mukavemeti 
950.167 Mpa olarak ölçülmüştür. 27 Mayıs tarihine kadar videosu çekilecek olan roket gövde elemanları olan 
alüminyum, karbonfiber ve fiberglass malzemeler üzerinde sırası ile kopma dayanımı,poission oranı, elastisite
modülü  ve maksimum uygulanan kuvvet gibi bileşenler analizlenerek testler adlı başlıkta rapora eklenecektir. 
Verilen grafikler göz önünde bulundurulacak ve dayanımları tablolanacaktır. 
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Proje Planı
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Devam

Proje Takvimi 1.1

Tablo-31
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Devam

Proje Takvimi 1.2

Tablo-32
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Devam

Proje Takvimi 1.3

Tablo-33
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Devam

Proje Takvimi 1.4

Tablo-34
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Devam

Proje Takvimi 1.5

Tablo-35
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Proje Takvimi 1.6

Tablo-36
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Proje Takvimi 1.7

Tablo-37



20 Mayıs 2021 2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU

106

Proje Takvimi 1.8

Tablo-38
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Optimizasyona Tabii Gereksinimler-1.1.

Gereksinim Tasarım 
Seçenekleri

Optimizasyon 
Kriteri-1

Optimizasyon 
Kriteri-2

Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Burun 

Konisi 

Malzeme 

Seçimi

 Karbonfiber
 Alüminyum

Kütle(450-550gr) Mukavemet

Yapılan analizler, araştırmalar ve simülasyon 
verilerinden elde edilen veriler vasıtası ile yola 
çıkılarak istenilen kütle ve mukavemete uygun 
görüldüğü için Karbonfiber uygun görülmüştür.

Orta Gövde 

Malzeme 

Seçimi

 Karbonfiber
 Fiberglass
 Alüminyum

Sinyal 
Geçirgenliği

Mukavemet ve 
Kütle(1300-

1500gr)

Orta Gövdede bulunan aviyonik sistem içerisindeki 
telemetri uçuş boyunca zarar görmemesi için sinyal 
geçirgenliği kuvvetli olan Fiberglass uygun 
görülmüştür.

Motor 

Gövdesi 

Malzeme 

Seçimi

 Karbonfiber
 Alüminyum

Kütle(1280-
1350gr)

Mukavemet

Araştırmalar,analizler ve simülasyon sonuçlarından 
elde edilen verilere göre daha az kütleyle daha fazla 
mukavemete sahip Karbonfiber tercih edilmiştir.Roket
iç aksamında kullanılacak alüminyum parçalar gerekli 
ağırlığı sağlayarak irtifayı dengelemiştir.

Centering

Ring 

 Alüminyum
 Balsa

Kütle Mukavemet

Araştırmalar ve analizler doğrultusunda roketin 
irtifa,hız ve ,ivme değerlerini stabil tutmanın yanı sıra 
dayanımı oldukça yüksek olan alüminyum levhalar 
tercih edilmiştir.

Tablo-39
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Optimizasyona Tabii Gereksinimler-1.2.

Gereksinim Tasarım 
Seçenekleri

Optimizasyon 
Kriteri-1

Optimizasyon 
Kriteri-2

Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Kanatçık 

Malzeme 

Seçimi

 Alüminyum
 Karbonfiber
 Fiberglass

Aerodinamik etki ve 
Basınç merkezi 

hesabı

Kütle(600-650gr) ve 
Mukavemet

Kanatçık yapısal olarak açılı olarak tasarlanıp 
alüminyum malzeme tercih edilmiştir.Yüksek
mukavemete sahip olması,kırılganlığı olmaması ve 
roketin irtifa dengesi için gerekli basınç ve ağırlık 
merkezini dengelemesi için kanatçıklar alüminyum 
olarak tercih edilmiştir.

Paraşüt İpi

 Paracord(2mm)
 Paracord (4mm) Kütle Mukavemet

Aynı boyuttaki diğer iplere göre daha hafif ve daha 
yüksek mukavemete sahiptir. Ana paraşüt için yaklaşık 
220 kg mukavemete sahip olan 4mm paracord tercih 
edilmiştir. 

Paraşüt 

Kumaşı

 Ripstop kumaş
 Naylon 

Hava geçirgenliği Mukavemet 

Diğer kumaşlara göre hava geçirgenliği optimum 
durumdadır. Sökülmelere ve deliklere karşı kare kare
dikimi sayesinde yırtığın geniş alana yayılmasını 
engeller. 
Bu sebeplerden dolayı ripstop kumaş tercih edilmiştir.

Bulkhead

 Alüminyum
 Çelik Kütle Mukavemet

Roket içerisindeki kritik parçaların dayanımını arttırmak 
ve gerekli irtifa için roketin hız ve ivmesini ayarlamaya 
yardımcı oldukları için alümiyum bulkheadlar tercih 
edilmiştir.

Aviyonik

Gövde 

 Filament
 Alüminyum Sinyal geçirgenliği

Mukavemet ve 
Kütle(400-500gr)

Aviyonik sistemimizin (Ana ve Yedek) roket uçuş anında 
ve sonrasında hasar almasını  önlemek ve 
haberleşmenin kesintisiz gerçekleşmesi amacıyla 
aviyonik gövde için filament tercih edilmiştir.

Tablo-40
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Optimizasyona Tabii Gereksinimler-1.3.

Gereksinim Tasarım 
Seçenekleri

Optimizasyon 
Kriteri-1

Optimizasyon 
Kriteri-2

Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Motor 

Bloğu  Karbonfiber
 Alüminyum

Kütle(450-550gr) Mukavemet

Yapılan analizler, araştırmalar ve simülasyon 
verilerinden elde edilen veriler vasıtası ile yola 
çıkılarak istenilen kütle ve mukavemete uygun 
görüldüğü için alüminyum uygun görülmüştür.

Shoulder

 Karbonfiber
 Fiberglass
 Alüminyum

Kütle Mukavemet 

Yekpare bir üretim göz önünde bulundurularak burun 
konisi modelinden üretilen parça shoulder gövdesi ile 
aynı malzeme tercihinde bulunulmuştur.

Coupler  Karbonfiber
 Alüminyum

Kütle Mukavemet

Yekpare bir üretim göz önünde bulundurularak motor 
gövdesi entegrasyon gövdesi motor gövdesi 
malzemesi ile aynı malzemeden tasarlanmıştır.

Şok 

Kordonu

 Polyester
 Kevlar

Aşınma Mukavemet Aleve ve maksimum gerilme kuvvetine dayanklılığı
arzu edilen seviyeyi sağlamıştır.

Tablo-41
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Mekanik Malzemeler Miktar Toplam Fiyat

Ripstop Kumaş 30m2 700₺

Paracord 150m 300₺

Kara Barut 1 kutu 100₺

Fırdöndü 4 tane 80₺

Yanmaz Kumaş 3m2 186₺

Hızlı Bağlantı 3 adet 144₺

Mapa 5 adet 60₺

Şok Kordonu 15m 290₺

Karbon Elyaf Kumaş 20 adet 4500₺

Alüminyum boru levha 5 adet 4494₺

Fiberglass 6 adet 684₺

Bulkhead(Çelik) 4 adet 104₺

Barut Haznesi(Alüminyum) 2 adet 40₺

Bütçe

Elektronik Malzemeler Miktar Toplam Fiyat

STM32F405RGT6 3 630₺

10-Dof IMU Gravity Sensör 2 568₺

E32 433 T20DC LoRa 4 520₺

L-86M33 GPS 3 384₺

TP-Link-Tl 1 500₺

Lipo Batarya 25C 3000mAH 4 1226₺

Buzzer 3 6₺

Anahtar 3 6₺

ESP32-Cam 1 120₺

Toplam: 15.642₺

Tablo-42
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No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt No Açıklama

1 3.2.6.20. Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek 
asgari iki kriter belirlenmelidir.

36 Yönlendirilen sayfada da belirtildiği 
gibi iki aviyonik için de kontrol ve 
tetikleme parametreleri 
belirlenmiştir. Bu parametrelerin 
kullanımında farklı sensörler ve/veya 
farklı algoritmalar kullanılmıştır.

2 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.

46 Yönlendirilen sayfada da belirtildiği 
gibi sensör verilerindeki gürültüyü 
azaltmak amacıyla çıkış verilerine 
Kalman filtresi uygulanmıştır. Bu 
filtreyle veri güvenilirliği büyük 
ölçüde artırılmıştır

3 3.2.6.14. Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir 
(Örneğin gövde üzerinden erişilebilir anahtar 
bulunmalıdır) bir şekilde güç verilebilecek şekilde tasarım 
ve üretim yapılmalıdır. 

39 Belirtilen sayfada bilgilendirmesi 
yapılmış olan anahtarlı switch
aracılığıyla roketimiz rampaya 
yerleştirildikten sonra dışardan 
rahatça aktifleştirilmektedir.

Kontrol Listesi

Tablo-43
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Kontrol Listesi

No Gereksinim 
Madde No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt No Açıklama

4 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. 

35 CAD çiziminde de gösterildiği 
gibi Bulkheadlerle aviyonik kasa 
tutturulmuştur. Bu işlem 
sayesinde aviyonik sistemler her 
türlü hasar ve sarsıntıdan  
korunmuştur.

5 3.2.6.18. Kullanılacak pilin güvenliğinden takım sorumludur 35 CAD çiziminde de gösterildiği 
gibi aviyonik kasa üzerinde piller 
için özel bir bölüm açılarak piller 
bu bölmelere yerleştirilmiştir. 
Bu sayede pillerde olabilecek bir 
arıza durumunda aviyonik
sitemimiz akıntılardan 
korunmuştur.
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No Gereksini
m Madde 
No.

Gereksinim Karşılama 
Durumu

KTR Slayt 
No.

Açıklama 

6

3.2.2.5

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

21

Yapılan kodlama ve tasarım ilk 
ayrılmayı tepe noktasında 
gerçekleştirecektir.

7 3.2.2.8 Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak 
tek bir paraşüt sistemi ile kurtarılmalıdır. 22

Sistem 2 paraşütle birlikte ve bütün 
parçalar bağlantılı bir şekilde 
kurtarılacaktır.

8

3.2.2.10. 

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

21
Basınca bağlı yükseklik verisiyle birlikte 
550m irtifada 2. ayrılma 
gerçekleşecektir.

9

3.2.2.24. 

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

25

Seçilen renkler, ana paraşüt-kırmızı, 
sürüklenme-kırmızı/turuncu ve 
payload-turunucu renkte olmasına 
karar verilmiştir.
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Referans

Raporda Hangi Sayfada? Uzantı ve ya Datasheet

56,68,78 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/674108

71 https://turkametal.com.tr/polyamid-pa-6/

66 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/727819

70,77 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/851080

61,80 http://dspace.yildiz.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/1/8323/0048060.pdf?sequence=1&isAllowed=y

38,44 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST_BNO055_DS000_12.pdf

38,44 https://cdn-shop.adafruit.com/datasheets/BST-BMP280-DS001-11.pdf

38,44 https://docs.rs-online.com/1fe5/0900766b8147dbfb.pdf

38,44 https://pdf.direnc.net/upload/e32-ttl-100-datasheet-en-v1-0.pdf
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26 https://www.kiteplans.org/planos/hemisphere/hemisphere.html

26 https://www.rocketreviews.com/making-a-hemispheric-nylon-parachute-9342.html
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