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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri 

  Ölçü 

Boy (mm): 2530 

Çap (mm): 145.7 

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 20937 

Yakıt Kütlesi (g): 4349 

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 2683 

Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4320 

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 29606  

  Ölçü 

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 0,09053  

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31,1  

Stabilite (0.3 Mach için): 1,84  

En büyük ivme (g): 8,31 

En Yüksek Hız (m/s): 253 

En Yüksek Mach Sayısı: 0,74 

Tepe Noktası İrtifası (m): 3066  

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler  

Birinci tercih : Cesaroni M2020   

İkinci tercih :  Cesaroni M2150   

Motor Seçimleri 

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

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Not: Open Rocket 
0.1mm hassasiyet 
desteklemediği için 
bazı değerleri en yakın 
değere yuvarlamıştır. 

Burun Konisi 
420mm 

Burun 
Omuzluğu 

210mm 

Faydalı yük  
Bölmesi 

103.5mm 
 

Öncül Kurtarma 
Sistemi (Pnömatik) 

350mm 

Aviyonik 
Bölmesi 
127mm 

Ana Kurtarma 
Sistemi 
114.5mm 

Ana Paraşüt 
bölmesi 
257.5mm 

Motor Bölmesi 942mm 
Kanatçık  
Yüksekliği 
105mm 

Kanatçık 
Uzunluğu 
170mm 

Roket 
Çapı 
145.7mm 
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Değişim Konusu ÖTR’de Hangi 
Sayfada? 

ÖTR’de İçerik Neydi? KTR’de İçerik Ne Oldu? KTR’de Hangi 
Sayfada? 

Birincil Kurtarma 
Sistemi Detay 

Tasarım 
41 

DC Motorlar 3D 
printed bir parça 

aracılığı ile aviyonik 
bulkhead’e bağlıydı. 

DC Motorlar, regülatörler ve CO2 
tüplerinin tamamı özel tasarım boru 

kelepçeleri ile pnömatik pistona 
sabitlendi. 

16 
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(KTR) 

Değişim Konusu Yeni İçerik Konusu? KTR’deki İçerik Detayı KTR’de Hangi Sayfada? 

Eklenen Aviyonik 
Komponentleri 

Komponent Listesi 
detaylandırıldı 

DC Motor ve DC Motor 
Sürücüsü eklendi. 

Ana aviyonik detay 1 

Proje Planı  Test takvimindeki değişim 
Test takvimi değişen rapor 

tarihleri üzerinden 
düzenlendi 

Proje planı 
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27 Mayıs tarihine ertelenmesi dolayısıyla bu raporda ve eklerinde 3 Serbestlik Dereceli Uçuş Benzetimi ile alakalı bir 
bölüm yoktur. 27 Mayıs’ta test videoları ile birlikte paylaşılacaktır. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 



Herkese Açık | Public 

Operasyon Konsepti (CONOPS)   Takım 
Logosu 

8 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

Görsel-1 Uçuş Profili 
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası 
1) Altimetrenin aviyonik bölme 

içerisinde ayrılan yere 
yerleştirilmesi 

2) Roketin rampaya taşınması 
3) Roketin rampaya yerleştirilmesi 
4) Ana ve yedek bilgisayarların 

rampada, gövdede açılan 
delikten bir çubuk yardımı ile 
çalıştırılması 

5) Payload bilgisayarının rampada, 
gövdede açılan delikten bir 
çubuk yardımı ile çalıştırılması 

6) Yer istasyonu ile uçuş bilgisayarı 
arasında bağlantı sağlanması 

7) Geri sayım ve roket motorunun 
ateşlenmesi 

1) Yere iniş ardından yer 
istasyonunda alınan roketin ve 
faydalı yükün son GPS 
konumunun  not alınması. 
Herhangi bir değişim olup 
olmadığına bakılması 

2) Roketin koordinatlarına göre, 
bölgeye gidilmesi  

3) Roketin kurtarılması 
4) Faydalı yükün koordinatlarına 

göre bölgeye gidilmesi   
5) Faydalı yükün kurtarılması 
6) Parçaların yeniden alana 

getirilmesi ve incelenmesi 
7) Roketin yeniden uçabilir hale 

getirilmesi 

OLAY ZAMAN İRTİFA HIZ 

Kalkış 0.04 s 0 m 0 m/s 

Rampa Tepesi 0.41 s 6 m 31.3 m/s 

Burnout 4.33 s 696 m 252.3 m/s 

Apogee 25.6 s 3101 m 0 m/s 

Birincil 
Kurtarma 
Sistemi/ 

Sürüklenme 
Paraşütü 

25.6 s 3101 m 
0 m/s(-24.1 m/s 

sonrasında) 

İkincil Kurtarma 
Sistemi/ Ana 

Paraşüt 
156.9 s 500 m 

-24.1 m/s(-7.4 m/s 
sonrasında) 

Yere iniş 177.50 s 0 m -7.4 m/s 

Tablo-1 Uçuş Profili 
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İrtifa/Zaman Grafiği  
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

İvme/Zaman Grafiği  



Herkese Açık | Public 

Operasyon Konsepti (CONOPS)   
Takım 

Logosu 

12 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

Mach/Zaman Grafiği  
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(KTR) 

Alt Sistem Komponent Malzeme 
Üretim 

Yöntemi Adı 
Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm) 

Gövde 
Parçaları 

Burun Konisi ABS Plastik 3D Print 146(140-Shoulder) 10 630(Shoulder Dahil) 

Üst Gövde Fiberglass Filament Sarım 146 3 1040 

Alt Gövde Fiberglass Filament Sarım 146 3 1050 

Gövde İçi 
Yapısal 

Destekler 
 

Entegrasyon Gövdesi Alüminyum Talaşlı İmalat 140 4 210 

Birincil Kurtarma Sistemi 
Bulkhead(Üst Bulkhead) 

Alüminyum Talaşlı İmalat 
140 

 
Dolu Parça 15 

Aviyonik Bulkhead(Orta 
Bulkhead) 

Alüminyum Talaşlı İmalat 
140 

 
Dolu Parça 15 

İkincil Kurtarma Sistemi 
Bulkhead(Alt Bulkhead) 

Alüminyum Talaşlı İmalat 
140 

 
Dolu Parça 15 

Tablo-1 Alt Sistem İçerik-1 
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm) 

Birincil 
Kurtarma 
Sistemi 

İtme Plakası Alüminyum Talaşlı İmalat 120 Dolu Parça 5 

Pnömatik Piston Alüminyum, Çelik Hazır 30 Tek Parça 420 

Pnömatik Sistem 
Parçaları 

Karışık Hazır 121 3 163 

Ağırlık Plakası Çelik Talaşlı İmalat 140 35 22 

İkincil 
Kurtarma 
Sistemi 

Barut Yuvası Alüminyum Talaşlı İmalat 39.75 7 45 

Piston Alüminyum Talaşlı İmalat 
140(En Geniş)-47(En 

Dar) 
4 99.5 

Aviyonik Tüm Sistem 
ABS(Elektronik 

hariç) 
3D Baskı (Elektronik 

hariç) 
140 Kompleks Kısım 67 

 
Faydalı Yük 

 
Tüm Sistem Çelik,ABS 3D Baskı , Talaşlı İmalat 140 42.5 65 

Tablo-2 Alt Sistem İçerik-2 
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm) 

Motor Montaj 
Parçaları 

Motor Bloğu Alüminyum Talaşlı İmalat 140(Geniş)-58(Dar) Dolu Parça 49.95 

Merkezleyici 
Halka 1 

Alüminyum Talaşlı İmalat 140 32.35 16 

Merkezleyici 
Halka 2 

Alüminyum Talaşlı İmalat 140 32.35 16 

Sabitleme 
Halkası 

Alüminyum Talaşlı İmalat 140 
30(Dar)-

32.35(Geniş) 
5 

Paraşütler 

Ana Paraşüt Ripstop Nylon Hazır Kumaş Dikim 130(Katlı)-3000(Açık) Dolu  257.5(Katlı) 

Sürüklenme 
Paraşütü 

Ripstop Nylon Hazır Kumaş Dikim 120(Katlı)-1000(Açık) Dolu 90(Katlı) 

Faydalı Yük 
Paraşütü 

Ripstop Nylon 
 

Hazır Kumaş Dikim 
120(Katlı)-1500(Açık) 

 
Dolu 90(Katlı) 

Kanatçıklar Tüm Sistem Alüminyum CNC Lazer Kesim Çap yok 3 170 

Tablo-3 Alt Sistem İçerik-3 
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BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ 

Pnömatik 
Piston 

CO2 
Tüpleri 

Regülatör 

DC Motor 

İtme 
Plakası 

     Görsel-1 ve Görsel-3’te görülen sistemin üst kısmında 
paraşütlerin ve faydalı yükün konumları Görsel-2’de 
görülebilmektedir. Görsel-1 ve 3’te boru kelepçeleri 
arkasında görünümü zorlaşan kısımlarda Görsel-3’te yazdığı 
gibi regülatör ve DC motor bulunmaktadır. 

Görsel-1 
Birincil Kurtarma Sistemi(Yandan,Ölçülü,cm) 

Görsel-3 
Birincil Kurtarma Sistemi Parça İsimleri 

Görsel-2 
Birincil Kurtarma Sistemi, 

Burun ve Paraşütle Birlikte 

Payload 
Paraşütü 

Sürüklenme 
Paraşütü 
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(KTR) 

İKİNCİL KURTARMA SİSTEMİ 

•      Görsel-3’de altta görülen küçük 
çıkıntılar, aviyonik kısma bakan 2 
küçük deliktir. Bu delikler aracılığı 
ile barut yuvasındaki ateşleme 
pimi tetiklenebilecektir. Ana 
paraşüt entegrasyon gövdesi 
içerisindedir(Görsel-1 ve Görsel-
4’te damalı gösterilen parça). 

 
•      Barut yuvası ile piston birbirine 

tam oturmaktadır. Arasında daha 
iyi hareket sağlanabilmesi adına ve 
basıncı içeride tutması için o-ring 
bulunmaktadır. 

    

Görsel-1 
İkincil Kurtarma Sistemi, 

Transparan Entegrasyon Gövdesi 
ve Ana Paraşütle Birlikte 

Görsel-2 
Transparan Pistonla Sistem 

Görsel-3 
Ölçülü CAD(Yandan) Görsel-4 

İkincil Kurtarma Sistemi, Entegrasyon 
Gövdesi ve Ana Paraşüt 
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SİSTEM ADI AÇIKLAMA AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI 

Barutlu 
Sistem 

Barut küçük bir hazne içerisine yerleştirilir 
ve yakılır. Ani patlama yüksek miktarda gaz 
ve basınç oluşturur. Bu da yüksek bir kuvvet 

yaratır. 

Model roketçilikte örneği fazla. 
Kolay uygulanabilir, güvenilir, 

kurulum süreci ve mekanizması 
kolay yapılabilir durumda. 

Ani patlama olduğu için uzun bir kısmı roketin dışına çıkarmak 
istendiğinde yetersiz kalabilir. Ayrıca gövdeye zarar verme 

potansiyeline sahip. 

Yaylı Sistem 

Öncesinde sıkıştırılmış bir yay herhangi bir 
mekanizma ile sıkıştırılmış vaziyette 

kilitlenir. İstenen durum sağlandığında 
serbest bırakılarak yayın kuvveti kullanılır. 

Uzun bir tüpün içerisinden bir şey 
çıkarılmak istendiğinde hareket 

yolu boyunca kuvvet sağlayabilir. 
Stabil çalışabilecek bir sistemdir. 

Yay tercihi zordur. Burkulma riski, hareket mesafesi, et kalınlığı 
gibi bir çok faktörü doğurur. Ayrıca kaplayacağı alan baruta 

göre çok daha büyüktür. 

CO2 Tüplü 
Sistem 

CO2  gazı sıkıştırılmış bir tüp bekletilir ve 
istenen durumda ucu kırılır/pimi çekilir. Gaz 

basıncı ile açılma sağlanır. 

Yaya nazaran daha az alan kaplar. 
Üretimi daha kolaydır. Kuvvet yine 

bir süre boyunca yayılabilir. 

Roket gövdesindeki titreşimle istenmediği halde serbest 
kalabilir. Aynı alanda kurulan CO2 tüplü sistem yaylı sisteme 

göre daha az kuvvet üretecektir. 

Hidrolikli 
Sistem 

Hidrolik sistemler kullanılarak birbirine 
kenetlenmiş parçalar sistem aksi yöne 

çevrildiğinde açılır. 

Güvenilir ve stabil bir sistemdir. 
Tahmin edilebilir sonuçları 

olacaktır. 

Mekanik gecikmesi çok daha fazla olacaktır. Roket gibi 
saniyeler içerisinde olayların gerçekleştiği bir sistem için çok 

mantıklı olmayacaktır.  

• Birinci ayrılmada, kurtarma sistemlerinin farklı olması için ve yaydaki sıkıntılarla hidrolik sistemdeki mekanik gecikmelerden 
ötürü CO2 tüplü sistem tercih edilmiştir. İkinci yani ana paraşüt açılması için ise az yer kaplayacak olması ve güvenilir olması 
nedeniyle barutlu sistem tercih edilmiştir. Her iki ayrılmada da birer paraşüt çıkacaktır.(İlki sürüklenme(apogee’de) ikincisi 
ana paraşüt(500m’de) olacak şekilde.). Ayrıca ilk ayrılmada payload ve payload paraşütü de roketten çıkacaktır. 
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BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ 
• Birincil(CO2’li sistem) kurtarma sistemi roketin burun konisinin açılması ile faydalı yükün, faydalı yük 

paraşütünün ve sürüklenme paraşütünün roketten çıkarılmasından sorumludur.  
• Sistem 2 adet CO2 tüpü, 2 adet flow regülatörü, 2 adet DC motor, 1 adet pnömatik piston, 2 adet 

bulkhead, 1 adet itme plakası ve pnömatik hortum ile bağlantı apartlarından oluşmaktadır. 
• Sistemimizde bulunan 2 adet 16 gramlık CO2 tüpü, birer flow regülatöre bağlıdır. Bu regülatörlere(Görsel-

1) tüpler takılırken ağız kısmı direkt olarak delinir ancak herhangi bir hava çıkışı olmaz. Regülatörlerin baş 
kısmı bir DC motor ile çevrilerek kontrollü biçimde pistona hava akışı oluşturulur. 
 

Flow 
Regülatör 
Görsel-1 

• Roket tepe noktasına çıktığında uçuş bilgisayarı bunu algılayacak ve daha sonrasında DC motorları çalıştıracaktır. DC 
motorların dönmesiyle flow regülatörler açılacak ve CO2 tüplerindeki hava serbest kalacaktır. Pnömatik hortumlar aracılığı 
ile bu hava pnömatik pistona iletilecek ve daha sonrasında bu piston 30 kgf bir kuvvet ile üzerindeki her şeyi ittirecektir. 

• Piston açılırken itme plakası aracılığı ile faydalı yükü ittirecektir. Faydalı yük de burun konisine temas ederek burun konisini 
açılmasını sağlayacaktır. Burun konisinin açılmasıyla payload, payload paraşütü ve sürüklenme paraşütü serbest kalacaktır. 
Sürüklenme paraşütü açılmasıyla roket kontrollü alçalmasına başlamış olacaktır.  

• Ayrıca piston üzerinde bulunan bir manyetik sensör aracılığı ile pistonun aktive olup olmadığına dair mekanik bir geri bildirim 
alacağız. Bu sayede uçuş bilgisayarı kurtarma sisteminin aktif olup olmadığını algılayabilecektir. Sistemimizde kullandığımız 
CO2 tüpleri hazır olarak satılan baş kısımları yivli tüplerdir. Pistonumuz ise Pemax Hidrolik tarafından üretilen ticari bir 
pnömatik pistondur. 
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İKİNCİL(BARUTLU) KURTARMA SİSTEMİ 
      Sistem bir adet piston, bir adet barut yuvası, bir bulkhead, bir fünye ve naylon vidalardan oluşmaktadır. Ayrıca alt parça 
olan entegrasyon gövdesi de sistemin bir parçası gibi davranmaktadır. Bu sistem sayesinde roketin gövdesi ortadan ikiye 
ayrılacak ve 500 metrede uçuş bilgisayarının tetiklemesiyle ana paraşütün açılmasına olanak sağlayacaktır. 
     Pistonun amacı entegrasyon gövdesine karşı bir itki uygulamasıdır. Uzunluğunun 45 mm’lik kısmı barut yuvasında patlayan 
barutun oluşturacağı basıncı bir alana kapatma amaçlıdır. Altta kalan 53.7 mm’lik kısmı ise oluşan kuvveti entegrasyon 
gövdesine iletmesi için tasarlanmıştır. Barut yuvasının üstündeki bulkhead, barut yuvası ve piston alüminyum malzemeden 
yapılacaktır. Bunun sebebi patlama kuvvetli olacağı için dayanımın çok ön planda olmasıdır. Alüminyumun patlamada 
ezilmesini veya hasar görmesini en aza indirmek amacıyla barut yuvasının çevresindeki alüminyumun kalınlığı 5 mm’dir. 
     Barut patladığında oluşan yüksek basınç piston üzerinde bir kuvvet oluşturacaktır. Pistonsa bu kuvveti entegrasyon 
gövdesine iletecektir ve entegrasyon gövdesinin üst kısmında yer alan naylon vidalara kuvvet uygulayarak kırılmasına sebep 
olacaktır. Gövde böylelikle ortadan ikiye ayrılacaktır. 
     Yaptığımız hesaplamalara göre bu patlama esnasında 1.3 gram barut kullanarak 560 psi gibi bir basınç değeri elde 
edebilmekteyiz. Bu basınç değeri ile yüzey üzerinden hesapladığımızda yaklaşık 600 kgf bir kuvvete denk geliyor. Kullandığımız 
6-6 naylondan üretilmiş M4 boyutta naylon vidalar 9500 psi shear streste kırılıyor ve yaptığımız shear stress hesabı ile 600 kgf 
kuvvette vidalara 9500 psi üzerinde bir stress yaratabiliyoruz. Bu hesap halihazırda 1.5-2 arası bir safety factore sahiptir. Safety 
factoru 3 civarlarına getirebilmek adına 3 gram barut kullandığımız takdirde bütün vidalarımızı kesinlikle kıracağımızdan emin 
olabilmekteyiz. 
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BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ İKİNCİL KURTARMA SİSTEMİ 

   Transparan gövde ile görüldüğü gibi sistem aktif 
olmadan önce yukarıdaki gibidir. Aktif olduktan sonra 
piston itme plakasını ittirir. Plaka payload’u payload 
paraşütünü ve sürüklenme paraşütünü, burun konisini 
açarak dışarıya çıkartır. 

İtme Plakası 

Payload ve paraşütü 

Sürüklenme paraşütü 

   Sistem aktif olmadan önce yukarıdaki gibidir. Aktif olduktan 
sonra barut yuvasında(mavi daire) barut patlar ve üzerindeki 
pistonu ittirir. Piston da entegrasyon gövdesine kuvvet 
uygulayarak turuncu daire ile gösterilen yerlerdeki shear 
pinleri kırar ve ana paraşüt serbest kalır. Pistonun içerisinden 
şok kordonu geçtiği için ayrılma sonrası roketle kalmaktadır. 

Ana paraşüt 

Görsel-1 Aktivasyon Öncesi Transparan Görünüm 

Görsel-2 Aktivasyon Sonrası Görünüm 

Görsel-3 Aktivasyon Öncesi Transparan Görünüm 

Görsel-4 Aktivasyon Sonrası Görünüm 
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Kumaş Nedir Avantajı Dezavantajı 

Ripstop 
Nylon 

Naylondan yapılmış, yırtılmaya ve kopmaya karşı dirençli kılan 
özel bir takviye tekniği (Ripstop) kullanan dokuma kumaşlardır. 
Dokuma sırasında, (kalın) takviye iplikleri çapraz tarama 
deseninde düzenli aralıklarla örülür. 

Rüzgara ve basınca dayanımları yüksektir. Su 
geçirmezdir. Yamaç paraşü, skydiving gibi 
sporlarda çok sık kullanılırlar. Model Roketçilik 
benzeri alanlarda da sık tercih edilirler. 

Bulunması nispeten zordur ve 
fiyatı da yüksektir. Eğer düzgün 
katlanıp yerleştirilmediyse hava 
alıp açılması sıkıntı yaratabilir. 

PARAŞÜT KUMAŞI 

• Yukarıda yazan sebeplerden dolayı paraşüt kumaşı ripstop nylon kumaş olarak seçilmiştir. İpler için ise kevlar ip 
kullanılacaktır. Sebebi ise hem dayanıklı olması, hem de oldukça ince olmasıdır. 

Üretim Yöntemi Detay 

Hazır Kumaş 
Dikim 

Bu metod ile ripstop nylon kumaş pizza dilimleri halinde parçalara bölünür ve birleştirildiği zaman tam bir daire ortaya 
çıkar. Görsel-1’de halihazırda üretilmiş olan paraşütümüzün bir parçasından görüldüğü üzere bu birleşme noktaları 
üzerine ekstra koruyucu bir kumaş yardımı ile güçlendirilmiş biçimde dikiyoruz. Ardından ip bağlantılarını da bu kumaş 
üzerinden yapıyoruz. Böylelikle şok anında kuvvet paraşütün üzerine eşit bir şekilde dağılım gerçekleştiriyor. 

Görsel-1 
Ürettiğimiz Paraşüt 

Paraşüt Türleri Nedir/Avantajları/Dezavantajları 

Kubbe / Yuvarlak 

Sadece bir sürükleme paraşütüdür, düşüş hızları ayarlanamaz ve yön verilemezler, bu sebeple paraşüt ile yapılan 
sporlarda kullanılmazlar. Genellikle insan dışı malzemeler taşınması için askeri, acil durum, kargo vb. gibi durumlarda 
kullanılırlar.  Model Roket gibi projeler için uygundurlar. Sebebi ise doğal olarak simetrikliğinden dolayı en düşük 
alçalma hızlarına sahiptirler. Bu sebeple de en küçük miktarda kumaş ile en çok yavaşlama elde edilir. 



Herkese Açık | Public 

Paraşütler 
Takım 

Logosu 

23 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

Paraşüt Hız Hesaplaması 
     Paraşütün hızını hesaplarken bilmemiz gereken temel mantık, paraşütün hava ile yarattığı drag kuvveti çektiği ağırlığa eşit 
olması lazım(kendi ağırlığı dahil). Drag kuvveti formulü şu şekildedir; 

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉2

[1]

(𝐹𝐷: Drag Kuvveti, 𝜌(hava yoğunluğu) = 1.22 kg/m3 (1 atm basınçta), 𝐶𝐷:drag sabiti, 𝐴:paraşüt alanı, 𝑉:ise 

hız) 
     Drag kuvvetinin roket ağırlığı ile eşitlendiği durumda roketin düşüş hızını buluruz.  

𝐹𝐷 =
1

2
𝜌𝐶𝐷𝐴𝑉2 = 𝑚. 𝑔 (m: roketin veya faydalı yükün ağırlığı, g: yerçekimi) 

     Paraşüt alanını, drag sabitini, roketin ve payload ağırlığını, yerçekimini biliyoruz. Geriye sadece hava yoğunluğu kalıyor. Hava 
yoğunluğu payload paraşütü ve ana paraşüt için 900 metredeki yoğunlukken, sürüklenme paraşütü için 1400 metredeki 
yoğunluktur. Çünkü atış alanındaki rakım 900 metredir ve payload paraşütü ile ana paraşüt bu irtifada yere çarpacaktır. Ancak 
sürüklenme paraşütü için önemli olan hız 1400 metredekidir çünkü ana paraşüt açılırken hangi hıza düşürdüğüne bakmaktayız. 

 
900 metredeki hava yoğunluğu: 1,050.45 kg/m3      1400 metredeki hava yoğunluğu: 993.8 kg/m3 

 
     Bu değerler doğrultusunda hesaplamalar sonraki yansıdadır. Hava sıcaklığı da etkilemektedir. Atış alanında yaklaşık 35 
derece sıcaklık olduğu için bu değer göz önüne alınmıştır. 
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Düşüş Hızları 
   Roket tepe noktasına çıktığında, payload ve payload paraşütünü çıkarttığı için bunlar adına 4622 gram, motor yakıtı 
olmadığı için 4349 gram ve 32 gram da CO2 tüplerinin boşalmasından dolayı hafiflemiş durumda olacaktır. Final durumda 
roket 19712 gram, payload ise paraşütü ile beraber 4622 gram olacaktır. 
   Paraşütlerimizden ana paraşüt ve payload paraşütü kırmızı renktedir. Sürüklenme paraşütü ise neon yeşil renktedir. 
   Ana paraşütün çapı 300 cm, sürüklenme paraşütünün çapı 100 cm ve payload paraşütünün çapı ise 150 cm’dir. Bu 
büyüklükler ile bir önceki sayfada anlatılan hesaplamalar yapıldığı takdirde paraşüt açık halde hızlar aşağıda görüldüğü 
şekildedir. 
Ana Paraşüt 
7.52 m/s 
Sürüklenme Paraşütü 
22.56 m/s 
Payload Paraşütü 
7.28 m/s 
   Kurtarılacak olan 2 unsurumuz vardır. Bunlardan ilki roketin kendisi, ikincisi ise faydalı yükümüzdür. Roketin uçuş 
bilgisayarı içerisinde zaten GPS’i bulunmaktadır ve konumu bununla saptanacaktır. Faydalı yük içerisinde de aynı şekilde 
kurtarılabilmesi için bir GPS ve bilgisayar bulunmaktadır. Her ikisinde de verilerin iletimi için antenleri vardır ve yer 
istasyonundan bu verileri alarak kurtarmasını gerçekleştireceğiz. 
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BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ PROTOTİP TESTİ 
• Roketin faydalı yükü ile sürüklenme paraşütünün bırakılmasından sorumlu olan birincil kurtarma 

sistemi, basit bir prototipi kurularak test edilecektir.  
• Bu testte, prototip olması sebebiyle bulkheadler yer almayacaktır. Pistonun üstünde yer alan itme 

plakası yerine de sadece bir adet muadil plastik parça koyulacaktır. Bunlar dışında motorlar, 
regülatörler, tüpler ve piston; gerçek sistemdeki ile birebir aynı olacaktır. Gövde yerine de bir adet 
PVC boru kullanılacaktır. 

• Testimiz için şekildeki düzeneğin prototipi kurulacaktır ve ardından PVC boru içerisine koyulacaktır. 
Daha sonrasında bu boru içerisinde itme plakasının üzerine hem faydalı yükü simgeleyecek 4.5 
kg’lık bir ağırlık koyulacak, hem de bir burun konisi koyulacaktır. 

• Testler okulumuzdaki laboratuvarımızda gerçekleştirilecektir. Bu sayede hem düzeneği hızlıca kurma 
imkanımız olacak, hem de olası senaryolarda hızlıca aksiyon alma imkanı sağlıyor bize. 

• Motorlar direkt olarak pilden beslenerek çevrilecektir ve böylelikle regülatörleri açacaktır. 
Regülatörler açıldıktan sonra CO2 gazı serbest kalmaya başlayacak ve haliyle pistonda basınç 
birikmeye başlayacaktır. Biriken basınç, pistonu çok hızlı bir şekilde ittirecek ve burun konisi açılması 
ile payload serbest kalacaktır. 

• Testte sistemin çalışma başarısını test edeceğiz. CO2 tüplerinin yeterli olup olmadığı ve bağlantı 
elemanlarının yeterliliği test edilecektir. Herhangi bir başarısızlıkta sebebi saptanarak aksiyon alınacaktır. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Birincil Kurtarma Sistemi 
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İKİNCİL KURTARMA SİSTEMİ PROTOTİP TESTİ 
     Bu sistem roketin alçalış esnasında halihazırda sürüklenme paraşütü açıkken, gövdeyi ortadan ayırarak 
ana paraşütü çıkaracaktır. İkincil(barutlu) kurtarma sistemimizin pratikte çalışıp çalışmadığını, çalışması 
için hesapladığımız gerekli barut miktarını(Slayt 20) bu testler aracılığı ile doğruluğunu kanıtlayacağız. 
Sistemde barut alev aldıktan sonra oluşan patlamanın gücü ile pistonumuz entegrasyon gövdesini 
ittiriyor ve naylon vidaları kırabiliyor ise sistemimiz çalışıyor demektir. Test sonucunda tam olarak ne 
kadar barut kullanmamız gerektiğini ve sistemin çalışıp çalışmadığını öğrenmeyi hedefliyoruz. 
     Test sonucunda eğer pistonumuz naylon vidaları kıramaz yada vidalar kırıldığı halde ayrılma 
gerçekleşmez ise shear pinleri roketten ayırmak  için her birini yuvasından dışarı fırlatan farklı ama bir 
öncekine benzer bir barutlu sistemi test etmeyi planlıyoruz. Testte beklenen ise sistemin başarılı bir 
biçimde kırmayı gerçekleştirip ayrılmayı sağlamasıdır. 
      Barutlu sistemler zaman zaman tehlikeli olabileceği için testlerimiz, ikamet ettiğimiz yerin yakınında 
bulunan geniş, boş bir arazide yapılacaktır. 
     Testimiz esnasında hem güvenlik önlemleri adına hem de testin doğru gerçekleştirilebilmesi adına 2 
adet beton bloklardan oluşan düzenek olacaktır. Bunlardan ilki test düzeneğinin yerleştirildiği bir beton 
blok(patlamanın etkisi ile oluşabilecek savrulmayı engellemek adına), diğeri ise uzaktan kabloyla aktive 
eden ve izleyen ekibi koruma amaçlı bir beton blok. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

İkincil Kurtarma Sistemi 
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PARAŞÜT TESTİ 
• Bu test, paraşütün roketten ayrıldıktan sonra havayla temas ettiğinde açılıp açılamayacağını öngörmeyi amaçlamaktadır. 

Bu sayede roketin kurtarma sistemleri doğru çalıştığı takdirde roketin başarılı bir iniş yapacileceği kesinleşecektir. Testler, 
üretilmiş olan ve gerçek roketimizde kullanmayı planladığımız paraşütlerimiz ile gerçekleştirilecektir. 

• Paraşütü katlarken yamaç paraşütü rezerv katlama metodunu kullanacağız hem de başka katlama yöntemlerini de 
deneyerek farklı methodların açılma sürelerini test edeceğiz. Bunlar sayesinde en doğru katlama methodunu tercih 
edebileceğiz. Testleri yapmak için yüksek bir binanın üst katlarından, altına ağırlık bağlanmış biçimde paraşütü 
bırakacağız. Normalde sürüklenme paraşütümüz roketi 20-22 m/s hızlara indirecektir. Ancak bu hızlar bir binadan 
bırakmak için çok yüksek olduğu için, test esnasında daha düşük bir ağırlık olarak 5 kg kullanacağız.  

• Paraşüt metoda göre katlandıktan sonra ipleri S şekline getirilerek S kıvrılma noktalarından naylon lastik ile bağlanacaktır. 
Bu sayede ip dolanmasının önüne geçilebilecektir. Ayrıca roketin içerisine yerleşimi daha kolay olacaktır. 

• Testin başarılı olması için paraşütün hızlı bir biçimde açılması gerekmektedir. Örneğin 7-8 saniye gibi uzun bir süre alması 
durumunda roket çok hızlanabilir ve açıldığında paraşüt ipleri maruz kaldığı yüksek şokla kopabilir, kumaş yırtılabilir. 

• Eğer testler esnasında paraşütün açılma süresi veya direkt açılmaması ile ilgili bir sorunla karşılaşılırsa öncelikle katlama 
metodlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı kontrol edilecek. Paraşüt katlama konusunda uzman yamaç paraşütü 
pilotları ile irtibat sağlanarak kontrol edilecektir. Eğer katlama metoduyla alakalı bir sorun yok ise kumaş kontrol edilecek 
ve bir sorun olup olmadığına bakılacak(yapışma, içerisidne hiç hava bulunmaması gibi). Eğer bunda da bir problem yok ise 
kumaş değiştirilecektir(düz naylon veya polyester kumaş vs.). Yeni kumaşla test tekrar edilecektir. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 



Herkese Açık | Public 

Kurtarma Sistemi Testler  Takım 
Logosu 

28 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

TEST ADI GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİH 

Birincil Kurtarma Sistemi Prototip Testi 21 Mayıs 2021 

İkincil Kurtarma Sistemi Prototip Testi 24 Mayıs 2021 

Paraşüt Testi 25 Mayıs 2021 

Gerçek Sistemle Birincil Kurtarma Sistemi 
Testi 

21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021 

Gerçek Sistemle İkincil Kurtarma Sistemi 
Testi 

21 Haziran 2021 - 27 Haziran 2021 

KURTARMA SİSTEMİ TEST TAKVİMİ 
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•      Faydalı yükün uzunluğu 70 mm’dir. Çapı ise 140 mm’dir. 
Ağırlığı 4320 gramdır. Görsel-3’te mavi çember ile görüldüğü 
üzere birincil kurtarma sisteminin üzerinde yer almaktadır. 

TEKNİK ÇİZİM CAD Görünümü 

Görsel-4 Faydalı Yük Teknik Çizim 

Görsel-1  
Faydalı Yük Üstten CAD Görünüm 

Görsel-2  
Faydalı Yük Alttan CAD Görünüm 

Görsel-3 Faydalı Yük Gövde İçi Görünüm 

Kamera 
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• Faydalı yükümüz 4320 gram ağırlığındadır. İki kısımdan oluşmaktadır biri ağırlık amaçlı olan 
çelikten üretilmiş kısım ve diğeri de faydalı yükün konumunu iletecek GPS sensörünü, anteni, 
pili ve devre kartını barındıran elektronik kısım. Çeliken üretilen ve ağırlık amaçlı kısmın ağırlığı 
ise 4103 gramdır. 

• Faydalı yükün üst kısmında bulunan elektronik kart, GPS, pil ve yer istasyonu ile iletişim kuran 
anten faydalı yükün kurtarılabilmesini sağlayacaktır. Çelik ağırlık kısmının alt tarafına 
yerleştirilmiş olan bir adet kamera faydalı yükün iniş esnasında görüntü kaydederek inmesine 
olanak tanıyacaktır. Bu elektronik parçaları dış etkenlerden koruma amaçlı ve çelik ağırlık ile 
bağlantıyı sağlama amaçlı bir dış çerçeve eklenecektir. Bu çerçeve ABS plastikten üretilecektir. 
Üst kısmının ortasında bulunan mapa sayesinde payload paraşütü bağlanabilecektir.  

• Ağırlık amaçlı olan kısmı 4 kg’lık çelik bir parçadan oluşmaktadır. Onun haricindeki elektronik 
kart, kamera, pil ve mapanın toplam ağırlığı yaklaşık 500 gramdır. 

• Faydalı yük apogee’ye çıktıktan sonra iniş aşamasında alt tarafında bulunan kamera deliği 
aracılığı ile yere iniş esnasında görüntü kaydı yapacaktır ve bunu bir SD karta kaydedecektir. Bu 
sayede bölgenin yukarıdan çekilmiş görüntüsü elde edilecektir. 

Görsel-1  
Faydalı Yük Üstten Görünüm 
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• Roketten apogee’de birincil kurtarma sistemi(CO2’li sistem) ile 
ayrılacaktır ve iniş sırasında kendi paraşütü ile inecektir. Herhangi 
bir noktadan rokete bağlantılı olmadığı için birincil kurtarma sistemi 
aktive olarak üzerindeki plakayı ittirdiğinde faydalı yük yukarı yönde 
hızlanacaktır ve burun konisine kuvvet uygulayarak açacaktır. Bu 
sayede payload ve paraşütü ile sürüklenme paraşütü serbest 
kalacaktır. 

• Görsellerde görüldüğü üzere üst kısmında paraşüt bağlantısı için bir 
adet mapa bulunmaktadır. Faydalı yükün tasarımı tamamen açılış 
enasında ne elektronik kısmına ne de burun konisine ve 
paraşütlere zarar vermeyecek, dolanmaya sebep olmayacak şekilde 
tasarlanmıştır. Açılış esnasında burun konisinin altındaki dış 
kısımları ile faydalı yükün çelik kısmı temas etmektedir sadece. Bu 
sayede açılış kolaylaşmaktadır. 

• Payloadun elektroniğinin dışarıdan aktive edilebilmesi için gövde 
üzerinde bir delik bırakılacaktır. Bu delikten bir çubuk ile butona 
dokunarak aviyonik aktif edilecektir. 

Faydalı Yük Aviyonik Kartı (Üst/Alt Tabaka) 
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• Aerodinamik analizler, hem üç serbestlik dereceli uçuş benzetiminde kullanılmak üzere aerodinamik katsayıların bulunmasında 
hem de yapısal analizlerde kullanılmak üzere roket üzerine etkiyen aerodinamik kuvvetlerin ve basınçların bulunmasında 
önemli yer tutmaktadır. Bu kadar önemli olmasından dolayı, sektörde sıkça kullanılan ve rüştünü ispatlamış olan Ansys – Fluent 
yazılımı kullanılmıştır. Analizlere geçmeden önce roketin dış gövdesi tek parça halinde yeniden çizilmiş ve analizlerde bu CAD 
çizimi kullanılmıştır. 

 

Aerodinamik & Termal Analiz Takım 
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• Daha sonra Ansys yazılımına aktarılan CAD çizimine bir sonraki sayfadaki resimde göründüğü üzere 
çok küçük elemanlarla ince bir ağ örgüsü oluşturulmuştur. Bu ağ örgüsü için öncelikle tüm yüzeylere 4 
kat boyunca 0.1 mm kalınlığında olacak şekilde “inflation” yöntemi uygulanmıştır. Bu kalınlığın 0.1 mm 
olmasının nedeni, yaptığımız araştırmalar [2] sırasında daha önce yapılan çalışmalarda akışın viskos ile 
türbülans modeli arasındaki bölgede modellenmiş olması ve bu bölge için y+ değerinin 60 olmasıdır. 
y+60 değerine karşılık gelen sınır tabaka kalınlığı ise görseldeki gibi 0.1 mm bulunmuştur [3]. Daha 
sonra burun konisinin tamamına ve kanatçıkların kenar kısımlarına 1 mm eleman boyutunda “sizing” 
yöntemi uygulanmıştır. Tüm bu çalışmalar sonucunda 5 milyonun üzerinde eleman oluşturulmuş ve 
skewness değerine bakıldığında maximum 0.84789 olduğu görülmüştür. Literatürde  0.95 in altındaki 
skewness değerleri ince ağ (fine mesh) kabul edilmektedir [4]. 

 

Y+ değerine karşılık duvar kalınlığı 
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Ağ örgüsü görseli 
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• Aşağıdaki tabloda analizin oluşturulduğu sınır değerleri ve çözüm yöntemleri listelenmiştir. 
• Akış hızı ve hücum açısının değişken olarak yazılmasının sebebi, sürüklenme katsayısını bulmak için yapılan analizlerde akış 

hızının değiştirilerek, moment katsayısını bulmak için yapılan analizlerde ise hücum açısının değiştirilerek birçok kez 
tekrarlanmasıdır. 

• Roket üzerindeki maksimum basınç ve kuvvet değerlerini bulmak istediğimizde ise akış hızı, roketin maksimum hızı olan 260 
m/s, hücum açısı ise sıfır derece olarak alınmıştır. 

• Türbülans modeli olarak K-omega SST nin kullanılma nedeni yaptığımız araştırmalarda [2] bu modelin birçok zorlu durumu 
başarıyla modelleyerek doğru sonuçlar aldırmış olmasıdır. 

 

GİRDİ DEĞER GİRDİ DEĞER 

Akışkan Tipi Hava Viskozite 1.7894e-05 kg/m-s 

Akış Hızı değişken Hücum açısı değişken 

İşletme Basıncı 101325 Pa Y+ değeri 60 

Akışkanın Yoğunluğu 1.225 kg/m3 Türbülans modeli K-omega SST 
Analiz sınır koşulları 
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• Yapılan onlarca akış analizi sonucunda roket üzerindeki statik basınç dağılımı, farklı mach sayılarına karşılık sürüklenme 
katsayıları ve farklı hücum açılarına karşılık moment katsayıları aşağıdaki gibi bulunmuştur. 

Gövde üzerindeki statik basınç değerleri 
Cd – Mach sayısı grafiği Cm – Hücum açısı grafiği 

Analiz sonuçları 
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Görsel-1  
Aviyonik Bulkheadsiz CAD Görsel-2 

Aviyonik CAD Ölçülü(cm) 

Görsel-3 
Aviyonik Gövde İçi Görünüm 

Görsel-1 ve Görsel-2’de üst kısımda kalan kart ana aviyonik kartıdır. Altta kalan ise 
yedek aviyoniktir. Yedek aviyoniğin altında ise piller için hazneler bulunmaktadır.  
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Ana Aviyonik: Ana aviyonikte ticari bir sistem bulunmamaktadır. Gerekli verileri toplamak, bu verileri yer 
istasyonuna aktarmak ve topladığı verileri işleyerek kurtarma sistemini tetikleyecek bir aviyonik kartı ekibimiz 
tarafından özgün olarak tasarlandı. 
Tetiklemeyi gerçekleştirecek algoritma basınç sensöründen elde edilen veriyi kullanır. Hatalı tetiklemeyi 
engellemek için filtreden geçirilen basınç verisi aynı zamanda düşey hız ile kıyaslanarak tetikleme koşulunu 
sağlaması durumunda kurtarma sistemi devreye sokar. Ana aviyoniğin tetikleme algoritması ileri yansılarda 
detaylıca anlatılmaktadır. 
 
Yedek Aviyonik: Yedek aviyonikte ticari bir sistem bulunmamaktadır. Ana aviyonik sistemin çalışmaması veya 
tetiklemeyi gerçekleştirecek verilerin alınamaması durumunda devreye girecek ve kurtarma sistemini tetikleyecek 
bir yedek aviyonik kartı ekibimiz tarafından özgün olarak tasarlandı. 
Tetiklemeyi gerçekleştirecek algoritma gyro sensöründen elde edilen dikey eksendeki açı verisini kullanır. Hatalı 
tetiklemeyi engellemek için filtreden geçirilen açı verisi aynı zamanda düşey hız ile kıyaslanarak tetikleme koşulunu 
sağlaması durumunda kurtarma sistemi devreye sokar. Yedek aviyoniğin tetikleme algoritması ileri yansılarda 
detaylıca anlatılmaktadır. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

Basınç ve Sıcaklık 
Sensörü 

BME280 Nem ölçümünde ±3%, basınç ölçümünde ±1 hPa ve 
sıcaklık ölçümünde ±1 °C hassasiyete sahiptir. 

Basınç, sıcaklık ve nem ölçümü amacıyla kullanılmaktadır. 
Basınç verisi irtifa hesaplamasında kullanılacaktır. 

Gyro ve İvme BNO055 Sensörün güncelleme hızı yüksektir ve ölçüm 
hassasiyeti bizim ihtiyacımıza uygundur. 

Roketin ivme ve eksen verilerini almak için kullanılmaktadır. 
Yedek aviyonik algoritmasında açı bilgisi tetiklemede 
kullanılmaktadır. 

GPS NEO 7M Konum verisi hassasiyeti ve ölçüm hızı yüksektir. Roketin konum bilgisini almak amacıyla kullanılmaktadır. 

MCU STM32F407ZGT6 Bellek alanı büyüktür ve işlem hızı yüksektir. Uçuş bilgisayarının işlemcisidir. 

Kablosuz 
Haberleşme 

Ra-02 Lora Menzil alanı yaklaşık 15 Km’dir ve çoğu telemetri 
modülüne göre daha ucuzdur. 

Roketin yer istasyonu ile kablosuz iletişimini kurmak için 
kullanılmaktadır. 
 

Verici Anten Molex  2042870100 Frekansı Lora ile uyumlu ve rokete montajı kolaydır. Verileri yer istasyonuna göndermek için kullanılmaktadır. 

Alıcı Anten 433MHz 12dBi Yagi 
Anten 

Frekansı Lora ile uyumlu ve kazancı yüksektir. 
 

Uçuş bilgisayarından gelen verileri almak için kullanılmaktadır. 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

SD Kart Modülü Catalex SD Kart Veri depolama kapasitesi yüksektir. Uçuş verilerini SD karta kaydetmek için kullanılmaktadır. 

1.Güç Kaynağı ZIPPY 7.4V 2200mAh 2S 
35C Lipo 3.7V  

Sağladığı akım ve gerilim değerleri tasarımımıza 
uygundur. 

Ayrılma sistemlerini beslemek amacıyla kullanılmaktadır. 

2.Güç Kaynağı SONY VTC6 3.7V 3A Li-
ion 

Uçuş bilgisayarını 4.8 saate kadar besleme 
kapasitesine sahiptir. 

Aviyonik sistemleri beslemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Regülatör LD39150 Çıkış gerilimi ve akımı değerleri devre 
gereksinimlerine uymaktadır. 

Besleme geriliminin değerini ayarlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

MOSFET IRFZ44 Kurtarma sistemleri tetiklenirken üzerinden 
geçecek akıma karşı dayanıklı ve güvenlidir. 

Anahtarlama işlemleri için kullanılmaktadır. 

Buzzer 3-24V Devreli Buzzer  Ses kapasitesi roketi bulmada kolaylık 
sağlayacak seviyededir. 

Roketin kurtarılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

DC Motor 12V   300 rpm 

Redüktörlü mikro DC 
motor 

CO2 tüplerini açmak için gereken torku 
üretebilecek güçtedir. 

Birincil kurtarma sistemi olan CO2 tüplerini açmak için 
kullanılmaktadır. 

DC Motor Sürücü BTS7960B 20 ampere kadar motor sürebilmesi ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

Birincil kurtarma sisteminde bulunan DC motorları sürmek 
için kullanılacaktır. 

Devre Elemanları:  
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• Ana aviyonik sistemin sensörler ile bağlantısı 
ve bu sensörlerin işlemcide kullandığı iletişim 
protokolleri kontrol diagramında gösterilmiştir. 
Sistem sensörleri beslemek için 3000mAh li-
ion batarya kullanırken kurtarma sistemlerinin 
güç ihtiyacını bağımsız bir 2200mAh lipo 
bataryadan karşılar. Yedek aviyonik kart ile veri 
bağı olmayıp bağımsız çalışmaktadır. Kurtarma 
sistemlerine giden kablolar birinci kurtarma 
sisteminde DC motoru, ikinci kurtarma 
sisteminde ise rezistans telini aktive eder. 

 

  

Sistem Blok Diyagramı: 
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Kart Tasarımı: 
• Ana aviyonik kartın şematik ve PCB 

tasarımları prototip düzeyde tamamlandı. 
Tasarımı ALTIUM DESIGNER programı ile 
yapıldı. Tasarımda kullanılan komponentlerin 
bir kısmı SMD (surface mount device) bir 
kısmı through-hole seçildi. Yerleşim düzeni 
olarak çift katmanlı bir tasarım yapıldı. PCB 
tasarımı tamamlanan devre prototip üretim 
için ÇİN’e yollandı. Üretimi yapılan devrenin 
dizgisi okulumuzun laboratuvarında 
yapılacak. Kısa devre akımı testi ve veri akış 
testi yapılan devrede hata tespit edilirse 
tasarım güncellemesi yapılarak yeniden 
üretime yollanacak. Hata tespit edilmezse  
bir adet yedeği olacak şekilde dizgisi 
tamamlanıp algoritma ve telemetri 
testlerinde kullanılacak. 

  

Üst Tabaka Alt Tabaka 
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Algoritma :  

- Sensörlerden anlık veriler okunur. Okunan veriler 
filtreleme algoritmasından geçirilerek kontrol edilir.  
Filtrelenmiş verilerden dikey hızın 0 olup olmadığı ve 
anlık ve önceki yükselik farkının pozitif olup olmadığı 
kontrol edilir. Kontroller sonucunda koşul sağlanmışsa 
birincil kurtarma aktif hale gelir.  
- İkincil kurtarma için filtrelenmiş yükseklik verisi 
kullanılır. Eğer yükseklik 480-520 aralığındaysa ikincil 
kurtarma aktif hale gelir.  
-   Dikey hız ve yükseklik parametreleri sistemi tetiklemek 
için seçilmiştir. Dikey hız verisi 0 olduğunda roket 
yükselme hareketini tamamlamış olur. Aynı zamanda 
anlık ve önceki yükseklik farkı sıfırdan büyük olduğu 
durumda roket düşüşe geçmiş demektir ve kurtarma 
tetiklenir. İkincil kurtarma sistemi için sadece yükseklik 
verisi dikkate alınır.  
  



Herkese Açık | Public 

Takım 
Logosu 

44 20 Mayıs 2021 Perşembe 

Ana Aviyonik – Detay/3 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Veri Filtreleme Detayları :  

• Veri filtrelemesi için Kalman Filtreleme Algoritması kullanılacak. Algoritma temelde aşağıdaki formüle dayanmaktadır [5]. 
•  Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere filtreleme olmaksızın ölçülen veriler gürültü içermektedir. Doğru sonuca yaklaşmak için 

alınan her veri bir önceki ile farkı alınarak düzenlenir ve doğru değere yakınsanır.  
  • 𝑥𝑛,𝑛 = 𝑥𝑛,𝑛−1 + 𝑧𝑛 + 𝑥𝑛,𝑛−1              𝑥𝑛,𝑛     ∶ Filtrelenmiş Yeni Değer              

                                                                  𝑥𝑛,𝑛−1 : Önceki Filtrelenmiş Değer 
                                                                                   𝑧𝑛       : Okunan Anlık Veri  

Kalman Filtre Grafiği [5] Kalman Filtre Algoritması 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

Gyro ve İvme BNO055 Sensörün güncelleme hızı yüksektir ve ölçüm 
hassasiyeti bizim ihtiyacımıza uygundur. 

Roketin ivme ve eksen verilerini almak için kullanılmaktadır. 

GPS NEO 7M Konum verisi hassasiyeti ve ölçüm hızı yüksektir. Roketin konum bilgisini almak amacıyla kullanılmaktadır. 

MCU STM32F407ZGT6 Bellek alanı büyüktür ve işlem hızı yüksektir. Uçuş bilgisayarının işlemcisidir. 

Kablosuz 
Haberleşme 

Ra-02 Lora Menzil alanı yaklaşık 15 Km’dir ve çoğu telemetri 
modülüne göre daha ucuzdur. 

Roketin yer istasyonu ile kablosuz iletişimini kurmak için 
kullanılmaktadır. 
 

Verici Anten Molex  2042870100 Frekansı Lora ile uyumlu ve rokete montajı kolaydır. Verileri yer istasyonuna göndermek için kullanılmaktadır. 

Alıcı Anten 433MHz 12dBi Yagi 
Anten 

Frekansı Lora ile uyumlu ve kazancı yüksektir. 
 

Uçuş bilgisayarından gelen verileri almak için 
kullanılmaktadır. 

Manyetik Piston 
Sensörü 

OMAL RS2T 
 

Yüksek mesafelerde güçlü algılama özelliği 
bulunmaktadır. 

Pnömatik piston üzerine monte edilen manyetik sensör 
pistonun konumunu geribildirim olarak yedek bilgisayara 
aktarıp kurtarma sisteminin aktif olup olmadığı bilgisini verir. 
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Devre Elemanları:  

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama 

SD Kart Modülü Catalex SD Kart Veri depolama kapasitesi yüksektir. Uçuş verilerini SD karta kaydetmek için kullanılmaktadır. 

1.Güç Kaynağı ZIPPY 7.4V 2200mAh 2S 
35C Lipo 3.7V  

Sağladığı akım ve gerilim değerleri tasarımımıza 
uygundur. 

Ayrılma sistemlerini beslemek amacıyla kullanılmaktadır. 

2.Güç Kaynağı SONY VTC6 3.7V 3A Li-
ion 

Uçuş bilgisayarını 4.8 saate kadar besleme 
kapasitesine sahiptir. 

Aviyonik sistemleri beslemek amacıyla kullanılmaktadır. 

Regülatör LD39150 Çıkış gerilimi ve akımı değerleri devre 
gereksinimlerine uymaktadır. 

Besleme geriliminin değerini ayarlamak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

MOSFET IRFZ44 Kurtarma sistemleri tetiklenirken üzerinden 
geçecek akıma karşı dayanıklı ve güvenlidir. 

Anahtarlama işlemleri için kullanılmaktadır. 

Buzzer 3-24V Devreli Buzzer  Ses kapasitesi roketi bulmada kolaylık 
sağlayacak seviyededir. 

Roketin kurtarılmasını kolaylaştırmak amacıyla 
kullanılmaktadır. 

DC Motor 12V   300 rpm 

Redüktörlü mikro DC 
motor 

CO2 tüplerini açmak için gereken torku 
üretebilecek güçtedir. 

Birincil kurtarma sistemi olan CO2 tüplerini açmak için 
kullanılmaktadır. 

DC Motor Sürücü BTS7960B 20 ampere kadar motor sürebilmesi ihtiyacı 
karşılamaktadır. 

Birincil kurtarma sisteminde bulunan DC motorları sürmek 
için kullanılacaktır. 
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• Yedek aviyonik sistemin sensörler ile bağlantısı 
ve bu sensörlerin işlemcide kullandığı iletişim 
protokolleri kontrol diagramında gösterilmiştir. 
Sistem sensörleri beslemek için 3000mAh li-ion 
batarya kullanırken kurtarma sistemlerinin güç 
ihtiyacını bağımsız bir 2200mAh lipo 
bataryadan karşılar. Ana aviyonik kart ile veri 
bağı olmayıp bağımsız çalışmaktadır. Kurtarma 
sistemlerine giden kablolar birinci kurtarma 
sisteminde DC motoru, ikinci kurtarma 
sisteminde ise rezistans telini aktive eder. 
Aktive olması için kurtarma sistemine bağlı 
olan manyetik sensörden geri bildirim alması 
gerekir. Ana aviyonik başarısız olmuş ise 
algoritma devreye girer. 

 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Yedek Aviyonik – Detay/2 
Sistem Blok Diyagramı:  
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Kart Tasarımı: 
• Yedek aviyonik kartın şematik ve PCB 

tasarımları prototip düzeyde tamamlandı. 
Tasarımı ALTIUM DESIGNER programı ile 
yapıldı. Tasarımda kullanılan komponentlerin 
bir kısmı SMD (surface mount device) bir 
kısmı through-hole seçildi. Yerleşim düzeni 
olarak çift katmanlı bir tasarım yapıldı. PCB 
tasarımı tamamlanan devre prototip üretim 
için ÇİN’e yollandı. Üretimi yapılan devrenin 
dizgisi okulumuzun laboratuvarında 
yapılacak. Kısa devre akımı testi ve veri akış 
testi yapılan devrede hata tespit edilirse 
tasarım güncellemesi yapılarak yeniden 
üretime yollanacak. Hata tespit edilmezse 
bir adet yedeği olacak şekilde dizgisi 
tamamlanıp algoritma ve telemetri 
testlerinde kullanılacak. 

  2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Yedek Aviyonik – Detay/2 

Üst Tabaka Alt Tabaka 
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• Sensörlerden anlık veriler okunur. Okunan veriler 
filtreleme algoritmasından geçirilerek kontrol edilir. 
Pinomatik pistonun hareketini kontrol eden manyetik geri 
bildirim sensöründen alınan veri kontrol edilerek yedek 
bilgisayarın kurtarma sistemini tetiklemesi sağlanır. 
Filtrelenmiş verilerden dikey hızın 0 olup olmadığı ve z 
eksenindeki açının 60 derece olup olmadığı kontrol 
edilerek birincil kurtarma aktif hale getirilir. 

•  İkincil kurtarma için filtrelenmiş yükseklik verisi kullanılır. 
Eğer yükseklik 480-520 aralığındaysa ikincil kurtarma aktif 
hale gelir.  

• Dikey hız, açı ve yükseklik parametreleri kurtarma 
sistemini tetiklemek için seçilmiştir. Dikey hız verisi 0 
olduğunda roket yükselme hareketini tamamlamış olur.  

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

Yedek Aviyonik – Detay/3 

• Aynı zamanda z eksenindeki açı 60 derece olduğunda roketin yükselmesi durmuş ve yatay uçuşa geçmiş demektir böylece 
kurtarma tetiklenir. İkincil kurtarma için sadece yükseklik verisi dikkate alınır.  

 

Algoritma : 
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Yedek Aviyonik – Detay/3 
Veri Filtreleme Detayları :  

• Veri filtrelemesi için Kalman Filtreleme Algoritması kullanılacak. Algoritma temelde aşağıdaki formüle dayanmaktadır [5]. 
•  Aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere filtreleme olmaksızın ölçülen veriler gürültü içermektedir. Doğru sonuca yaklaşmak için 

alınan her veri bir önceki ile farkı alınarak düzenlenir ve doğru değere yakınsanır.  
  • 𝑥𝑛,𝑛 = 𝑥𝑛,𝑛−1 + 𝑧𝑛 + 𝑥𝑛,𝑛−1              𝑥𝑛,𝑛     ∶ Filtrelenmiş Yeni Değer              

                                                                  𝑥𝑛,𝑛−1 : Önceki Filtrelenmiş Değer 
                                                                                   𝑧𝑛       : Okunan Anlık Veri  

Kalman Filtre Algoritması Kalman Filtre Grafiği [5] 
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Ana – Yedek Aviyonik 
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Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 
 
• Ana aviyonik ve yedek aviyonik kart arasında fiziksel bir bağlantı yoktur. İki sistem de birbirinden bağımsız kendi bataryaları ile 

beslenerek çalışmaktadır. Fakat yedek aviyonik sistemin devreye girmesi için bir önkoşul tanımlanmıştır. Birincil kurtarma 
sisteminde bulunan CO2 tüplerinin hareket ettirdiği pnömatik pistona bir manyetik sensör bağlanmıştır. Bu sensör pistonun 
konumunu algılayarak kurtarma sisteminin aktif olup olmadığını kontrol eder. Bu manyetik sensörden alınan geribildirim 
yedek aviyonik sistemin algoritmasındaki önkoşulu oluşturur. Bu sayede yedek aviyonik sistem kurtarma işleminin 
gerçekleşmesine bağlı olarak aktive olur. 

 

 
• İki sistem arasında tetikleyici bir bağlantı yada veri aktarımı yoktur. İki farklı ve bağımsız li-ion bataryadan sistemlerini besleyip 

sensörlerden verileri okurlar. Fakat kurtarma sistemlerinin tetiklenmesinde kullanacak  lipo batarya tektir. Her iki aviyonik 
sistem de kurtarma sistemlerini aynı lipo batarya üzerinden tetikler. Kurtarma sistemlerinin bataryasını ayırarak anlık çekilen 
yüksek akımlarda aviyonik kartların ihtiyacı olan güçte kayıp yaşanması engellenmiştir. Bu sayede iki aviyonik kartın da 
bağımsız olarak uzun süre aktif kalması sağlanırken kurtarma sistemlerinin yüksek akım ihtiyacı da karşılanmıştır. 
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İletişim: 
• Yer istasyonunda ve roket aviyoniğinde kullanılacak iletişim modülü 3000m asgari iletişim 

menziline sahip olmalıdır. Alıcı hassasiyetini ifade eden dBm değeri önemli bir seçim kriteridir. 
Ayrıca çalışma frekansı da taşınacak bilgi paketi ve menzile direk etki eden bir parametredir. Roket 
üzerinden görüntü aktarımı gibi yüksek kapasiteli aktarımlar yapılmayacağından Mhz seviyesinde 
bir frekans seçilmesi daha uygundur. Xbee ve Lora en yaygın kullanılan RF modülleridir. Bu 
markaların ürünleri incelenirken menzil ve alıcı hassasiyetleri göz önüne alınmıştır. Sonuç olarak 
433Mhz Lora Ra-02 modeline karar verilmiştir. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

 

 

• Veriler virgül ile ayrılmış veri paketlerine dönüştürülerek yer istasyonuna gönderilecektir. Bu veri paketleri LoRa modülü 
kullanılarak yer istasyonuna iletilecektir. Veri iletimi sırasında 433MHz bandı kullanılacaktır. 

 
• Veri paketi aşağıdaki gibidir; 
  
<PacketID>,<Temperature>,<Pressure>,<CurrentAltitude>,<AccX>,<AccY>,<AccZ>,<Roll>,<Pitch>,<Yaw>,<Hour>,<Min>,<Sec>, 
<Date>,<Month>,<Year>,<Lat>,<Long>,<Speed> 

 

Lora Ra-02 
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• Yer İstasyonu yazılımı WPF kullanılarak C# dili ile yazılmıştır. 
Paketler halinde alınan verileri parçalayarak görselleştirmektedir. 
Aynı zamanda verileri kaydederek saklar. Yandaki görselde arayüz 
tasarımı görülebilen yer istasyonu yazılımında anlık alınan veriler 
grafiğe dökülmektedir. GPS verileri harita üzerinde işaretlenerek 
gösterilmektedir.  

• Yer istasyonuna veri aktarımı için kullanılan LORA RA-02 iletişim 
modülüne harici anten olarak yönlü ve kazancı yüksek anten 
seçilmelidir. Yönlü antenler yaymada çok güçlü ışıma yapabilen, 
almada ise çok güçlü sinyaller alabilen antenlerdir. Bu tür 
antenlerin kazançları yönlendirildiği yerde çoktur. Biz de 16dBi 
kazanca sahip Lora ile uyumlu çalışacak 433MHz Yagi anten tercih 
ettik. Yagi antenlerin kullandığı kablo tipi sebebiyle genellikle 
SMA konnektör ile üretilirler, LORA’nın harici anten konnektörü 
ise uFL konnektördür. Bu sebeple SMA-uFL konnektör çeviriciye 
ihtiyaç vardır. İletişim modülü ile anten arasındaki kablo mesafesi 
kısa tutularak yaşanacak kayıp en aza indirilecek.  
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İletişim Şeması: 

Yer İstasyonu: 
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GÜÇ HESAPLAMASI 

Komponent Akım 
Max. 

Akım Min. Güç 
Max.(mW) 

Güç 
Min.(mW) 

Voltaj(V) 

BME280 1.5 mA 17uA 4.95 0.5 3.3 

BNO055 12.3mA 0.4mA 40.5 1.3 3.3 

NEO-7M 17mA 3mA 56.1 9.9 3.3 

Ra-02 LoRa 140mA 125mA 462 412 3.3 

STM32F407 120mA 15mA 396 49.5 3.3 

LD39150 26uA 25uA 0.8 0.8 3.3 

Buzzer  25mA 25mA 82.5 82.5 3.3 

SD Kart 120mA 22mA 396 72.6 3.3 

Toplam Akım Tüketimi(mA)  ~465.9 Toplam Güç 
Tüketimi(mW)  

~1438.8 
 

Mevcut Akım(mA)  3000 Mevcut Güç(mW)  16280 

• Güç kaynağımız çekilen maksimum akım değerlerini tabloda 
görüldüğü üzere sağlayabilmektedir. Tüm hesaplamalar 
komponentlerin çekebildiği maksimum akım değerleri üzerinden 
yapılmıştır. 1S SONY-MURATA VTC6 maksimum 30A deşarj akımı 
verebilmektedir ve uçuş kontrol kartını yaklaşık 4.8 saat 
besleyebilecek kapasitededir. 

PRX : Alınan güç 
PTX : Verici çıkış gücü = 19 dBm 
GTX: Verici anten kazancı = 1dBi 
GRX: Alıcı anten kazancı = 13dBi 
LFS  : Yol kaybı = 94.6 dB 

• Link bütçesi eşitliği 
kullanılarak elde edilen alıcı 
gücü -61.6 dBm’dir [6]. 
(Mesafe 3000m, dalga boyu 
0,7m kabul edilerek 
hesaplanmıştır.) 

RF Link Bütçesi: 

𝑳𝑭𝑺 ⅆ𝑩 = 𝟐𝟎 𝐥𝐨𝐠𝟏𝟎 𝟒𝝅
ⅆ𝒊𝒔𝒕𝒂𝒏𝒄𝒆

𝒘𝒂𝒗𝒆𝒍𝒆𝒏𝒈𝒕𝒉
 

PRX= PTX + GTX + GRX – LFS 



Herkese Açık | Public 

Aviyonik Testler  Takım 
Logosu 

55 20 Mayıs 2021 Perşembe 

Aviyonik sistem testleri : 
• Topluluk laboratuvarımızda içi vakumlanabilir bir tüpün içine konulan sensörlerden sıcaklık, basınç, nem, ivme ve eksen 

açısı verileri okunacak. Bu sayede değişen hava basıncı ile okunan verilerin tutarlılığı test edilecek. 
•  Bir diğer test yönteminde sensörler uzun menzilli bir drone üzerinde dolaştırılarak anlık sıcaklık, basınç, nem, ivme ve 

eksen        açısı verileri alınacak. Elde edilen veriler kontrol edilerek test sonuçları ile karşılaştırılacak. 
• GPS verileri, GPS sensörünün drone ile belirli bir alanda gezdirilmesiyle elde edilen verilerin, bulunduğumuz alanın konum 

bilgileriyle kıyaslanması yöntemiyle test edilecektir. 
• Sensörler farklı ortamlarda test edilerek her sensörün çevresel etkilerden(sıcaklık, basınç, yükseklik) ne kadar etkilendiği 

test edilecektir. 
 

Algoritma Testleri : 
• Modüllerden alınan verilere uygun olacak şekilde hatalı ve hatasız veriler üretilecek. Bu veriler algoritmaya verilerek 

çıktıları analiz edilecek. Algoritmadan beklenen sinyalleri doğru şekilde verip vermediği tespit edilmiş olacak.  
• Sistemden alınan veriler grafiğe dökülerek verilerin alınma ve işlenme zamanı incelenecek. Bu sayede algoritma hızı test 

edilmiş olacak. Bu testleri topluluğumuzun laboratuvarında gerçekleştireceğiz. 
 
 

 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Kart  Fonksiyonellik Testleri : 
• Topluluk laboratuvarımızda üretilmiş prototip uçuş kartına(PCB) avometre kullanarak kısa devre testleri yapıldıktan sonra 

güç kaynağı bağlanarak sensörlerin besleme gerilimleri ve besleme akımları ölçülecek, hesaplanan değerlerle uygunlukları 
test edilecektir.  

•  Üretilmiş prototip uçuş kartı(PCB) üzerinde tüm sensörlerin testi aynı anda yapılacaktır. Uçuş kartı bir drone üzerinde 
dolaştırılarak konum(GPS), yükseklik, basınç, sıcaklık, ivme gibi bilgilerinin tamamını sağlıklı ve bütünsel şekilde alarak yer 
istasyonuna gönderilecektir. 

 
İletişim Testleri : 
• Topluluk laboratuvarımızda ve okulumuzun açık sahalarında telekomünikasyon testi RF modülü kullanılarak açık alan, kapalı 

alan(fiberglass gövde içerisinde) ve menzil testi olmak üzere üç farklı test yapılarak tamamlanacaktır. Açık alan ve menzil 
testleri yarışma alanında karşılaşabilecek mesafe sorunlarını tespit etmemize yarayacak. Kapalı alan testi ise roketin 
içerisinde bulunan antenden veri alınışını ve fiberglass gövdenin veri geçirgenliğini test etmemizi sağlayacak. 

• Üretilmiş prototip uçuş kartına(PCB) güç vererek verilerin yer istasyonuna Lora üzerinden iletilip iletilmediği test edilecektir. 
• Mikroişlemci ile sensörlerin bağlantı yolları bir avometre ile kontrol edilerek her sensör ile mikroişlemcinin arasındaki 

iletişim test edilecektir. 
• Kullanılacak antenlerin bağlantıları ve yayılım açıları yer istasyonuna aktarılan verilere bakılarak test edilecektir.  
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TEKNİK ÇİZİM CAD Görünümü 

Görsel-3 Burun Konisi Teknik Çizim 
Görsel-1  

Burun Konisi Ölçülü Görünüm(cm) 

Görsel-2  
Burun Konisi Kesit Görünümü 
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BURUN KONİSİ 
• Taban çapı 146 mm olacaktır ve shoulder kısmının çapı ise 140 mm olacaktır. Shoulder uzunluğu ise 210 

mm’dir. Gövdeye oynak sıkı geçme olacaktır ve apogee’deki açılmada gövdeden birincil kurtarma sistemi(CO2’li 
sistem) sayesinde ayrılarak sürüklenme paraşütünün, faydalı yükün ve paraşütünün çıkmasını sağlayacaktır. 

• 21 cm uzunluğunda bir shoulder kısmı ve 42 cm uzunluğunda da burun konisinin kendisi vardır. Parçanın 
tamamının et kalınlığı 10 mm’dir ve 3D printer ile basılacağı için %30 doluluk oranı tercih edilmiştir. Bu sayede 
ağırlığı çok fazla artmadan kalın ve dayanıklı bir burun konisi elde etmiş olacağız. ABS malzemeden bu doluluk 
oranıyla üretildiğinde burun konimizin ağırlığı 971 grama denk gelmektedir. 

• Burun konisinin uzunluğunu ise, araştırmalarımızla elde ettiğimiz bilgilere göre karar verdik. Buna göre burun 
konisi uzunluğu, çapın 3 katı olması en ideale yakın performansı sağlıyor.(Fineness Ratio) [7] 

• Shoulder’ın iç tasarımı burun konisine şok kordonu bağlanmasına yönelik tasarlanmıştır. İçerisine payload 
paraşütü ve sürüklenme paraşütü de yerleştirileceği için buna da yeterli alan bulunmaktadır. Görsel-1’de 
transparan gösterilen burun konisinin hem şok kordonu bağlantı noktası gözükmektedir hem de paraşütlerin 
yerleşimi gösterilmektedir. 

• Burun konisi apogee’deki ayrılmadan sonra roketle birlikte inecektir ve bu yüzden sürüklenme paraşütüne ve 
haliyle rokete şok kordonu ile bağlıdır.  

Görsel-1  
Burun Konisi 

Transparan CAD 
Görünümü 
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MALZEME ADI AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI ÜRETİM METODU 

ABS Plastik 
Üretimi bir 3D printer ile yapılabilir ve bir 
plastiğe göre dayanıklı ve rijittir. Ucuzdur. 

Metaller ve kompozitler kadar dayanımı yüksek değildir, bu 
malzemelere göre daha kalın boyutlarda kullanılması gerekmektedir. 

3D printer ile bastırılarak 
üretilir. 

MALZEME VE ÜRETİM 

• Burun konisi malzemesi için ABS seçilmiştir. En temel sebebi analizlerimizde elde ettiğimiz verilerle burun konisine binen 
yüklere birçok malzeme çeşidinin dayanım sağlayabileceğini görmemiz ve bunun sonucunda da diğer birçok malzemeye göre 
daha hafif olmasını ikinci en önemli kıstas olarak belirlememizden kaynaklanmaktadır. Hem de üretimi  3D printer aracılığı ile 
yapılabildiğinden  dolayı istenilen şekilde bir parça elde etmek metal veya kompozit gibi malzemelere göre çok daha daha 
kolaydır. Bunların yanı sıra sahip olduğumuz imkanlar doğrultusunda birçok defa bastırıp deneme/değiştirme şansımız vardır. 
Ayrıca ağırlığı az olması sayesinde hem apogee’deki açılmayı kolaylaştıracak, hem de ABS platiğin diğer plastik türevlerine 
nazaran daha düşük esnemeye sahip olmasından dolayı oynak sıkı geçmeyi de sağlam tutacaktır. 

 
• Üretiminde 3D printerlar kullanılacaktır ve 3 parça olarak üretilecektir. ABS plastik malzemesini en kolay işleme yöntemi 

budur. Bunun haricindeki seçeneklerde kalıp vs. gibi ihtiyaçlar doğarken 3D printer ile rahatça üretebilmekteyiz. Daha 
sonrasında bu parçalar bir araya getirilerek yapıştırılacaktır. Üretim için sahip olduğumuz 3D printerlar kullanılacaktır. 
Üretildikten sonra yüzeyi pürüzlü olacağından dolayı, sürtünmeyi ekstra azaltmak amaçlı bir yüzey işlemi uygulanacaktır. 
Sırası ile önce macun sürülecek daha sonra plastik astar atılacak ve üzerine de boya ile cila yapılacaktır.  
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• Tercih ettiğimiz Power Series geometrisinin genel denklemi 𝑦 = 𝑅
𝑥

𝐿

𝑛
‘dir[8] 

(𝑅:taban yarıçapı, 𝐿:uzunluk ve 𝑛:kuvvet serisi sabiti). «𝑛» sabiti 1 ’e yaklaştıkça 
profil sivrileşip bir üçgene yaklaşır. 0 ’a yaklaştıkça ucu kütleşerek bir dikdörtgene 
yaklaşır. Ucu çok sivri yapıların üretim kalitesi daha düşük ve korunumu daha zor 
olacağından dolayı 𝑛 sabitini 0.5 olarak belirledik Bu hem aerodinamik hem de 
performansı iyi olan bir profildir. Son olarak oluşan denklemimiz ise şudur: 

y = 7.3 ×
𝑥

42

0.5
 

• Görsel-1’de farklı geometrilerin performanslarını veren bir tablo bulunmaktadır. Tabloda transonic ve supersonic hızlardaki 
performans gösterilmektedir ancak roketimiz subsonic hızda uçmaktadır. Buna rağmen 0.8 Mach hızlara çok yaklaştığı için 
0.8M civarındaki performans değerleri 0.75-0.8 aralığında yine geçerliliğini korumaktadır. (1 iyi, 2 orta, 3 kötü, 4 çok kötü.) [8] 

• Ojiv, konik, parabolik ve eliptik burun konileri birçok hızda(subsonic dahil olmak üzere) kötü performans sergilemektedir. Bu 
da bize Haack  serisi ve kuvvet serisi arasında bir seçim ile bırakıyor. Bu ikisi arasında da her ne kadar Haack Serisi(özellikle 
«C» değeri sıfır iken elde edilen Von Karman) daha iyi performans gösterse de üretim metodumuz olan 3D printer ile üretimi 
daha kolay olması açısından ve subsonic hızlarda yine Von Karman’a yakın performans veren kuvvet serisi tercih edilmiştir. 

GEOMETRİ 

GÖRSEL-1 
Geometri Performansları 
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TEKNİK ÇİZİM CAD Görünümü 

Görsel-3 Kanatçık Teknik Çizim 

Görsel-1 Kanatçık Ölçülü CAD 
(cm cinsinden verilmiştir) 

Görsel-2 Kanatçık Montajlanmış 
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• Kanatçıklar roketin kalkış ve yükseliş esnasında dengelenmesini sağlar. Basınç merkezini ağırlık 
merkezinin aşağısına çeker. Kanatçıklar sayesinde roket devamlı rüzgara doğru yönelir ve roketin 
hücum açısı her zaman 0 derece kalır. 

• Kanatçıkların uç(tip) uzunluğu 80 mm olup root(kök) uzunluğu 170 mm’dir. Roketin gövdesinin 
dışında kalan kısmı 105 mm olacaktır. Ayrıca gövde içerisine giren ve merkezleme halkalarına 
tutunmasını sağlayan fin tab kısmı da 18 mm uzunluğundadır. Merkezleyici halkaların içerisine 15 
mm derinliğe girmektedir ve bu sayede montaj stratejimiz olan kanatçığı merkezleyici halkaya 
vidalama işlemi hem kolaylaşmış oluyor hem de kanatçığın dayanımını artırıyor. 

• Kanatçıklar fiberglass malzemeden yapılacaktır ve roket çevresince 3 tanedir. Toplamda 267 gram 
olacaklardır. 3 mm et kalınlığına sahiptir. 

KANATÇIKLAR 

• Hücum kenarı rounded olacaktır. Yarıçapı 1.5 mm’dir. Et kalınlığı 3 mm olduğu için bir yarım daire şeklinde tasarlanmıştır. Bu 
da geri kalan düz kısımla birleştiği noktada, roket ilerlerken herhangi bir düşük basınç alanı yaratmasını engelleyecektir.  

• Kanatçıklar roketin merkezleyici halkalarına(centering ring) açılan kesitlere sağdaki görselde ok işareti ile gösterilen noktadan 
vidalanarak sabitlenecektir. Solda kanatçığın yandan görünümünde de görüldüğü üzere üzerinde merkezleyici halkalardaki bu 
deliklere denk gelecek şekilde vida delikleri mevcuttur. Her bir kanatçık bu deliklerden vidalanacaktır. Gövdenin alt tarafına 
açılan kesikler ile denk getirilerek merkezleyici halkalar ve kanatçıklar bir bütün halinde gövdedeki yatay kesikler içerisine 
kızaklanarak roketin gövdesine yerleştirilecektir.  

Görsel-2  
Kanatçık Montajlanmış 
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MALZEME VE ÜRETİM 

MALZEME ADI AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI ÜRETİM METODU 

Fiberglass(Cam 
Elyafı) 

Karbon fiber gibi hafif ve 
dayanımı yüksek bir materyal. 

Üretiminde sivri yerlerin yapılmasının zor olması, sadece 
eğimli veya düz yapılara uygun olması. Esnemeye müsaittir. 

Hazır fiberglass plakadan CNC kesim ile 
istenilen şekil elde edilecektir. 

• Mukavemeti yüksek olması ve hafif olması sebebiyle fiberglass kullanılacaktır. Bu sayede hem roketin alt kısımlarındaki 
ağırlık daha düşük olacak ve dolayısıyla ağırlık merkezinin yukarı kaymasıyla statik marjin değerimiz istediğimiz 
seviyeye gelecektir.  

• Parçanın üretimi içinkompozitshop.com üzerinden satın aldığımız G10 fiberglass plakayı, CNC ile istediğimiz kanatçık 
şeklinde kestirerek üreteceğiz. CNC kesim işlemi sponsorumuz olan MMM Erba’da yapılacaktır. 

KANATÇIK GEOMETRİSİ 

• Kanatçıklar için clipped delta isimli kanatçık geometrisi tercih edilmiştir. Bu geometri kanatçığın arka tarafının roketin 
tabanı ile aynı hizada ve dik olduğu bir geometri. Düşük miktarda drag yaratması sebebiyle yüksek performans 
roketleri için ideal bir tasarım. Bu geometri kanatçığın arka tarafının roketin tabanı ile aynı hizada ve dik olduğu bir 
geometri. Düşük drag kuvveti sayesinde roketimiz daha aerodinamik olacaktır ve istenilen irtifaya daha yüksek bir 
ağırlıkla çıkabilme şansına sahip olacaktır. 
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• Tam boyutlarının belirlenmesi ise roketin statik marjinini ayarlamaya yönelik 
tasarlanmıştır. Yaptığımız analizler sonucu uzunluktan ziyade yüksekliğin statik 
marjine etkisinin daha büyük olduğunu gözlemledik ve bu sebeple nispeten daha 
yüksek bir tasarım oluşturduk. 
 

• Hava ile karşılaşacak olan hücum kenarı rounded ve firar kenarı da tapered 
yapılarak daha iyi bir aerodinamik yapı elde edilmektedir. Bu sayede roket 
uçuşunun coast fazında daha düşük bir drag kuvvetine maruz kalacaktır. Daha 
düşük drag kuvveti de roketin daha yüksek ağırlıkla daha düşük bir hıza çıkmasına 
ve bu daha düşük hızla yine istediğimiz irtifaya erişmemize olanak sağlıyor. 
 

• Kanatçıklardan roket üzerinde 3 adet olacaktır ve motor merkezleyici halkalarının 
içine geçmiş biçimde sabitlenecektir. Kanatçıklar gövde içerisine uzanan root 
kısımlarından motor merkezleyici halkalarına özel açılmış kesitlere yerleşecek ve 
üzerinde bulunan deliklerden vidalar aracılığı ile sabitlenecektir. Bu sayede 
modüler ve hızlıca takılıp çıkartılabilir durumda olacaktır. 

KANATÇIK GEOMETRİSİ 

Görsel-1 Kanatçık Yan Görünüm 

Görsel-2 Kanatçık Monte Görünüm 
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Burun 
Konisi 

Üst Gövde 

Aviyonik Kapağı(Dışarıdan Erişim 
İmkanı) 

Alt Gövde 

Görsel-1 Üst Gövde Teknik Çizim 
Görsel-2  

Gövde Gölgelendirmeli CAD Görünümü 

TEKNİK ÇİZİM CAD Görünümü 

Görsel-1 Gövde Ölçülü CAD Görünümü 
(cm cinsindendir) 
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Görsel-1 Üst Gövde Teknik Çizim 

TEKNİK ÇİZİM 

• Burun konisinin uzunluğu 420 mm’dir ve ABS plastik materyalinden 
üretilmektedir. Detaylı bilgi burun konisi kısmındadır(Slayt 57-60). Üst gövde 
1040 mm ve alt gövde ise 1050 mm uzunluğundadır. Gövdenin dış çapı 146 
mm ve iç çapı 140 mm olacaktır. Gövdenin et kalınlığı 3 mm olacaktır.  

• Alt gövde 105 cm üst gövde 104 cm olmak üzere toplamda 209 cm gövde 
rokette bulunmaktadır. Tamamının et kalınlığı 3 mm olup sadece vida 
delikleri ve 3 adet kanatçığın yerleştilmesi için 170 mm uzunluğunda 
kanatçıkların girdiği noktalarda olan kesikler vardır. 

• Üst gövdenin ağırlığı 2600 gram gelirken alt gövde ise 2612 gram etmektedir. 
İki gövdenin toplam ağırlığı 5212 grama gelmektedir. 

• Bir adet aviyonik kapağı bulunmaktadır. Bu kapak bulkheadlere 
vidalanmaktadır ve altimetre kutusunu iç kısmında bulundurmaktadır. 

CAD Görünümü 

Görsel-1  
Gövde Gölgelendirmesiz CAD Görünümü 
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MALZEME ADI AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI ÜRETİM METODU 

Fiberglass(Cam 
Elyafı) 

Karbon fiber gibi hafif 
ve dayanımı yüksek bir 
materyal. 

Üretiminde sivri yerlerin yapılmasının zor 
olması, sadece eğimli veya düz yapılara 
uygun olması. Esnemeye müsaittir. 

Gövdemizin iç çapına uygun bir silindirik kalıp etrafına 
reçinelenmiş filamentler tek tek kalıp döndürülerek sarılır. 
Ardından fırınlama işlemi gerçekleştirilir ve gövde kalıptan ayrılır. 

• Motorun oluşturduğu kuvveti alıp diğer parçalara iletecek kısım gövde olduğu için dayanıklı olması gerekiyor. Aynı zamanda 
üst ve alt gövde birlikte çok büyük bir parça olduğu için yoğunluğu yüksek bir materyalden yapılırsa çok ağır olacağı için 
kompozit malzemeler hafifliklerinden dolayı en mantıklı seçenek olarak kalıyor. Alt ve üst gövdenin üretimi için fiberglass 
malzemesi seçilmiştir. Hem hafif ve dayanıklı, hem de karbon fiber gibi bazı kompozitlere göre çok daha ucuzdur. Ayrıca 
MİTAŞ Kompozit ile sponsorluk anlaşmamız sayesinde fiberglass gövdemizi düşük fiyata ve yüksek kalitede üretme şansına 
sahip durumdayız. MİTAŞ Kompozit, yüksek üretim kalitesi ile bize çok yüksek hassasiyette üretilmiş 3 mm et kalınlığına 
sahip bir gövde sağlayacaktır.   

 
• Gövde roketin havada ilerlerken havanın düz bir yüzey üzerinde ilerlemesini sağlayarak hareketini kolaylaştırır, parçaların dış 

etkenlerden korunmasını sağlar ve teması keserek zarar görmesini engeller. Ayrıca motorda oluşturulan itki motor bloğu 
aracılığı ile gövdeye iletilir ve diğer parçalara gövde üzerinden bu itki ulaştırılır. 

• Alt ve üst gövde olmak üzere 2 parça üretilecektir. Ayrıca üst gövdede aviyonik kısma erişim için bir bölme bulunmaktadır. 
 
 

MALZEME VE ÜRETİM 

GÖVDE 
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GÖVDE 

• Gövdenin tamamı; burun konisi, üst gövde ve alt gövde olmak üzere 3 kısımdan oluşmaktadır. Burun konisi ABS Plastik 
malzemeden üretilecektir. Detaylı bilgi burun konisi kısmında verilmiştir. 

• Alt ve üst gövdeyi birbirine bağlaması için arada 210 mm uzunluğunda bir entegrasyon gövdesi bulunmaktadır. Bununla 
ilgili detaylı bilgi de iç desteklerde anlatılmaktadır(Slayt 73). 

• Alt ve üst gövde birbirine entegrasyon gövdesinden bağlı olmasına rağmen iniş esnasında ikincil(barutlu) kurtarma sistemi 
aktive olduğunda shear pinler kırılacak ve iki gövde birbirinden ayrılacaktır. Detaylı bilgi kurtarma sistemi kısmında 
verilmiştir(Slayt 20-21). 

• Gövdenin yüzeyi üretimden geldiği gibi bırakılmayacaktır. Yüzeyine en son bir cila işlemi uygulanacaktır. Böylelikle 
yüzeyden kaynaklı sürtünme kuvveti en aza indirilecektir. 

• Roketimiz üzerinde vida delikleri haricinde hem aviyonik kısımda basınç sensörlerinin düzgün çalışabilmesi adına hem de 
burun konisi açılırken, kurtarma sistemleri tetiklenirken yaşanabilecek muhtemel vakum/yüksek basınç durumlarını 
engellemek adına burun konisinin alt kısmında kurtarma sisteminin olduğu bölgede, aviyonik kısımda ve motor bölgesinde 
çapı 4.5mm olan 8 delik bulunmaktadır. Bunların 6 tanesi aviyonik kısım için, 1 tanesi burun kısmı 1 tanesi de motor kısmı 
içindir.  

• Kaydırma ayakları için 2 adet delik vardır. Bu deliklerden biri bulkhead üzerinde, bir diğeri ise merkezleyici halka 
üzerindedir. 
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TEKNİK ÇİZİM CAD GÖRÜNÜMÜ 

BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ BULKHEAD VE AVİYONİK BULKHEAD 

Görsel-1 
Aviyonik Bloğu Teknik Çizim  

Görsel-2 
Birincil Kurtarma Sistemi Bloğu Teknik 

Çizim 

Görsel-1 
Aviyonik Bloğu Teknik 

Çizim CAD 

Görsel-2 
Birincil Kurtarma Sistemi Bloğu 

CAD 

•    Her ikisi de 140 mm çapa sahiptir ve kalınlıkları 15 
mm’dir. İkisi de birincil kurtarma sisteminin birer 
parçasıdır. Görsel-1’deki bloğa aynı zamanda aviyonik 
sistem bağlanır. Detaylı bilgi kurtarma sistemi slaytında 
verilmiştir. 
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TEKNİK ÇİZİM CAD GÖRÜNÜMÜ 

İKİNCİL KURTARMA SİSTEMİ BULKHEAD VE ENTEGRASYON GÖVDESİ 

Görsel-4 
Entegrasyon Gövdesi Teknik Çizim 

Görsel-3  
İkincil Kurtarma Sistemi Bloğu 

Teknik Çizim 

Görsel-1 
İkincil Kurtarma Sistemi 

Bloğu CAD Görsel-2 
Entegrasyon Gövdesi CAD 

•    Her ikisi de 140 mm çapa sahiptir. İkincil kurtarma 
sistemi bloğu kalınlığı 15 mm’dir. Entegrasyon 
gövdesinin uzunluğu 210 mm’dir, et kalınlığı ise 4 
mm’dir. İkisi de ikincil kurtarma sisteminde görev alır. 
Detaylı bilgi kurtarma sistemi slaytında verilmiştir.(Slayt 
20-21) 
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TEKNİK ÇİZİM CAD GÖRÜNÜMÜ 

MOTOR BLOĞU VE MERKEZLEYİCİ HALKA 

Görsel-4  
Merkezleyici Halka Teknik Çizim 

Görsel-3  
Motor Bloğu Teknik Çizim 

Görsel-1 Motor Bloğu CAD Görsel-2 Merkezleyici Halkalar CAD 

• Motor bloğu kalınlığı 50 mm’dir. 20 mm’si 140 mm çapa 
sahiptir. 30 mm’si 58 mm çapa sahiptir. İç kısımları 
motorun case boyutlarına göre detaylandırılmıştır. 
Merkezleyici halkaların dış çapları 140 mm iç çapları ise 
75.3 mm’dir. Üzerinde kanatçık için kesitler ve vida 
delikleri bulunmaktadır. Arkadaki merkezleyici halkada, 
sabitleme halkası için ekstra 6 vida deliği daha vardır. 
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MALZEME 
ADI 

AVANTAJLARI DEZAVANTAJLARI ÜRETİM METODU 

Alüminyum 

Birçok malzemeye göre daha dayanıklı ve üretimde 
işlemesi nispeten daha kolay. Çeliğe göre çok daha hafif 
olması tercih sebebidir. Paslanma vs. sorunu yoktur. 
Ayrıca ucuz bir materyaldir. 

Eğilmeye çok meyilli yumuşak 
denebilecek bir materyal. 
Kompozit ve plastiğe göre daha 
ağırdır.  

CNC torna-freze ile 
alüminyum bloğunu işleyerek 
üretilir. 

İÇ DESTEKLER VE MOTOR MONTAJ PARÇALARI MALZEME -ÜRETİM 

•  İç desteklerin ve motor yatağının tamamı alüminyumdan üretilecektir. En önemli sebebi çelik vb. göre hafif olmasıdır. 
Daha hafif malzemelere göre daha rijittir ve üretimde işlenirken kolaylık sunar. Ayrıca fiyatının ucuz olması ve 
dayanıklılığı açısından alüminyum kullanılmasına karar verilmiştir. Bu sayede gövde ile bağlanan hiçbir parçamız çelik 
değildir. Yüksek dayanımı sayesinde nispeten küçük boyutlu bir parça ile yüksek dayanım elde etme şansı 
yakalamamıza olanak tanıyor 
 

• Üç adet bulkheadi, entegrasyon gövdesini, motor bloğunu ve merkezleme halkalarının tamamını alüminyumdan 
üreteceğimiz için ve hepsi silindirik yapılar olduğu için CNC torna ile alüminyum bloğundan üretilecektir. 
 

• Bu kısımdaki üretimlerin tamamı sponsorumuz olan MMM Erba’nın fabrikasında üretilecektir. 
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İÇ DESTEKLER VE MOTOR MONTAJ PARÇALARI 
ÜST GÖVDE BULKHEADLER(Görsel-1, 2 ve 3) 
•    Bu bulkheadlerin temel amaçları motor itkisini gövdenin üst tarafındaki parçalara taşımak, 

aviyonik sistem için dayanak oluşturmak ve kurtarma sistemlerine destek olmaktır. Bulkheadler 
kurtarma sistemlerinin birer parçasıdır. Aviyonik bloğu pistonu destekliyor ve oluşturduğu kuvvete 
tepki oluşturarak üzerindeki plakanın burun konisini açmasını sağlıyor. Görsel-3’teki bulkhead 
barutlu kurtarma sisteminin bir parçası halindedir. Patlamanın etkisine karşı dayanacaktır. Görsel-
3’teki bulkhead üzerinde aynı zamanda barut yuvası da vardır(Kurtarma sisteminde anlatıldığı 
üzere). Görsel-1 ve Görsel-2’deki parçaların ağırlığı 621 gramken, Görsel-3’teki parça 688 gramdır. 

ENTEGRASYON GÖVDESİ(Görsel-4) 
•    Entegrasyon gövdesi roketin iki gövdesini birbirine bağlama ve aynı hizada tutma görevi görür. 

Dolaylı yoldan ikincil(barutlu) kurtarma sisteminin de bir parçasıdır(Kurtarma sisteminde anlatıldığı 
üzere). Entegrasyon gövdesi üzerinde turuncu elips içerisinde gösterilen vida deliklerine normal 
çelik vidalar yerine naylon vidalar yerleştirilecektir. Bu sayede barut patlaması gerçekleştiğinde 
piston entegrasyon gövdesi üzerine kuvvet uygulayarak bu vidaların kırılmasına yol açacaktır. Bu 
vidaların kırılmasıyla birlikte alt gövdyle üst gövde birbirinden ayrılacak ve ana paraşütümüz serbest 
kalacaktır. İçerisindeki alan tamamen ana paraşüt ile dolmaktadır. Başka bir şey bulunmamaktadır. 
Ağırlığı 929 gramdır. 

Görsel-1 
Aviyonik 

Bloğu Teknik 
Çizim 

Görsel-2 
Birincil Kurtarma 

Sistemi Bloğu 

Görsel-3 
İkincil 

Kurtarma 
Sistemi 

Bloğu CAD 

Görsel-4 
Entegrasyon 
Gövdesi CAD 
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İÇ DESTEKLER VE MOTOR MONTAJ PARÇALARI 

MOTOR BLOĞU(5) 
• Parçanın amacı motorun hareket etmeyecek biçimde yerleşmesini sağlamak ve motor yanması süreci 

boyunca motorda üretilen kuvvetin roketin gövdesine ve dolaylı yoldan diğer parçalara iletilmesini 
sağlamaktır. İç kısmı motorun baş kısmının tam olarak girebileceği biçimde yapılmıştır.(Görsel-1) 

• İçindeki çaplar kullandığımız M2020 motorunun ve yedek olan M2150 motorunun kasasına göre 
tasarlanmıştır. Ağırlığı ise 953 gramdır. Ayrıca üst tarafına yerleştirilecek olan mapa, ana paraşüt ile 
alt gövdenin bağlantısını sağlar. 

CENTERING RINGLER(6 ve 7) 
• Motorun roket içinde hareketini kısıtlamanın yanı sıra kanatçıkların yerleştirilmesi için de olanak 

sağlar. Kanatçıkların için, kanatçıklar slaytında daha detaylı açıklanan(Slayt 61-64) kesikler açılacaktır 
ve bu kesikler içerisine yerleştirildikten sonra Görsel-3’te ok işareti ile görüldüğü üzere bir delikten 
vida vasıtasıyla kanatçıklar sabitlenecektir. Bu sayede gövde üzerine bir dirsek ile sabitleme 
yapılmayacaktır. 

• Üzerinde kanatçıklar için 3 adet 3 mm kesikler olacaktır. 470 gram ağırlığındadır ve alüminyumdan 
üretilecektir. Ayrıca altta kalan centering ringe sabitleme halkasının takılabilmesi adına dikey vida 
delikleri de bulunacaktır. Sabitleme halkasının montajından sonraki görünüm Görsel-3’tedir. 

Görsel-1  
Motor 
Bloğu  

Görsel-2  
Merkezleyici 

Halkalar Görsel-3  
Kanatçık 

Sabitleme 
Delikleri 
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• Motor bloğu alüminyum malzemeden üretilecek olup, 140 mm dış 
çapa sahiptir. Geniş kısmının kalınlığı 20 mm, dar kısmının kalınlığı 
30 mm olan bu parçanın toplam kalınlığı 50 mm’dir. Ağırlığı ise 921 
gramdır. Sistemin tamamı alüminyumdan üretilecektir. 

• Merkezleyici halkalar üzerinde açılan kesitlerle kanatçıklar rokete 
monte edilir. Merkezleyici halkaların dış çapı 140 mm olacaktır iç 
çapı ise 75.4 mm olacaktır ve üzerinde kanatçıklar için 3 mm kesikler 
olacaktır. Alttaki centering ringde sabitleme halkasının takılabilmesi 
adına dikey M6 cıvata delikleri de bulunacaktır. 

• Sabitleme halkası, motor yerine yerleştirildikten sonra centering 
ring üzerine vidalanır, motoru arada sıkıştırır ve sabitler. Bir sonraki 
slaytta görseli vardır(Slayt 76). Bu sayede roketin düşmeyeceği 
kesinleştirildiği gibi hareket kabiliyeti de tamamen sıfırlanacaktır.  

• Motor bloğu ve merkezleyici halkalar gövdeye M6 cıvatalar ile 
sabitlenecektir. Analizler kısmında dayanım analizi 
bulunmaktadır(Slayt 86). Sabitleme halkası da merkezleyici halkaya 
M6 cıvata ile sabitlenecektir. 

MOTOR 

Görsel-1 Motor Yatağı Ölçülü CAD Görünümü 

Görsel-2 Motor Yan Kesit Görünümü 
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Alt gövde, motor bloğu, merkezleyici halkalar ve kanatçıklar, 
sabitleme halkası ile vidaları ve motor parçalanmış halde 

Motor bloğu ve kanatçıklar ile monte edilmiş 
merkezleyici halkalar rokete monte edilir. 

Motor alttan 
sürülerek 

yerleştirilir 

Retainer ring 
yerleştirilir ve 

üzerine vidalar 
yerleştirilerek 

sabitlenir. 

MOTOR MONTAJ STRATEJİSİ Görsel-1 Patlatılmış Görünüm Görsel-2 Motorsuz Monte Görünüm 

Görsel-3 Motor Yerleştirilmesi Görsel-4 Motor Sabitlenmesi 
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Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik 

Motor Değişim Ağırlığı 

Roket içerisinde bulunan 2500 
gram olan çelik ağırlık parçası 

çıkartılır. Böylelikle rokette 
neredeyse hiç denilecek 

seviyede bir değişim ile motor 
değişimi sağlanır. 

Değişken Birincil Motor İkincil Motor 

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 0,09053  0.09902 

Rampa Çıkış Hızı (m/s): 31,1  31,5 

Stabilite (0.3 Mach için): 1,84  1,75 

En Büyük İvme (g): 8,31 9.5241 

En Yüksek Hız (m/s): 253 259 

En Yüksek Mach Sayısı: 0,74 0,76 

Tepe Noktası İrtifası (m): 3066  2940 

Seçtiğimiz 2. motor olan M2150’ye geçtiğimiz takdirde yapacağımız değişiklikler ve yeni değerlerimiz aşağıdaki gibidir. 

Tablo-1 
2. Motor Değişiklikleri 

Tablo-2 
2. Motor Kritik Değerler 
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1)MOTOR BÖLÜMÜ VE KANATÇIKLAR     
 Kanatçıklar merkezleme yüzükleri üzerine yerleştirilerek 
2’şer adet m4 vida ile sabitlenir. Bu kısım bütün halde 
gövdeye yerleştirilir. Motor bloğu ile tamamen 
bağımsızdır. Kanatçıklar ve merkezleme yüzükleri gövdeye 
kızaklanarak yerleştirilir. Ana paraşütün şok kordonunun 
mapası, motor bloğunun üstüne yerleştirilir. Merkezleme 
yüzükleri ile motor bloğu 6’şar adet M6 vidayla gövdeye 
sabitlenir.  

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

2)BİRİNCİL KURTARMA SİSTEMİ      
CO2 tüpleri regülatöre, o da motorlara bağlıdır. Bu sistemin tamamı 
pnömatik pistona özel üretilmiş kelepçeler ile sabitlenir. Pnömatik sistemle 
birlikte tamamı aviyonik üstü bulkhead’e, bulkheadin ortasındaki ve 
pistonun alt kapağının üstündeki diş yardımı ile sabitlenir. Ardından ağırlık 
plakası ve pnömatik hortumlar yerleştirilir ve pistona bağlanır. Aviyonik 
sistemle bağlantı kurabilmesi için gerekli konektörler aviyonik sistemle 
arasında bulunan bulkheadin içinden geçirilerek bırakılır.(Görsel-3) 
 

Görsel 1- Kanatçık montajı 
Görsel 2- Tamamlanmış 
kanatçık montajı 

Görsel 3- Birincil 
kurtarma sistemi montajı 

Görsel 4- Tamamlanmış 
birincil kurtarma sistemi 
montajı 
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3) AVİYONİK SİSTEM   
 Aviyonik sistem iskeleti pnömatik sistem ile arasında bulunan 
bulkheadin üstüne yerleştirilir. Elektronik kartlar plastikten 
üretilmiş  ve bulkheade sabitlenen destek parçasına takılır. Bu 
destek parçasındaki pil yuvalarına piller yerleştirilir. Ardından 
daha önce piston ile arasında bulunan bulkheadin içinden 
geçirilmiş olan konektöre bağlantısı yapılır. Birleştirilen 2 sistem 
birlikte gövdenin içerisine bağlı oldukları bulkhead üzerinden 6 
adet m6 vida ile montajlanır. (Görsel-1) 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 

4) İKİNCİL KURTARMA SİSTEMİ    
Barut yuvası ile bulkhead tek parçadır. Barut yuvasının 
içinde bulunan fünye yuvasına fünye yerleştirilir. Barut 
yuvası gövdeye 6 adet M6 ile sabitlenerek monte edilir. 
Aviyonik sisteme bakan tarafındaki konektör yardımı ile 
fünyenin aviyonik sistem ile bağlantısı sağlanır. Ardından 
aviyonik kapağı 2 adet M3 vida ile sabitlenir Altimetre bu 
kapağın üzerinde bulunan yuvaya yerleştirilecektir. 

Görsel 1- Aviyonik montajı 

Görsel 2- Tamamlanmış 
aviyonik montajı 

Görsel 3- İkincil kurtarma sistemi 
montajı 

Görsel 4- Tamamlanmış ikincil 
kurtarma sistemi montajı 
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5- PAYLOAD VE SÜRÜKLENME PARAŞÜTÜ   
 Sürüklenme paraşütü ile birincil kurtarma sistemi arasında, 
faydalı yük paraşütü ve faydalı yük bulunmaktadır. Bunların her 
ikisinin de kesinlikle roketten tamamen bağımsız olması gerektiği 
için kesinlikle hiçbir noktadan roketin gövdesine veya herhangi bir 
iç parçasına hiçbir suretle bağlı değildir. Birincil kurtarma sistemi 
üzerine faydalı yük ve onun üzerine de faydalı yük paraşütü ile 
sürüklenme paraşütü yerleştirilecektir. Birincil kurtarma sistemi 
aktif olduğunda roketin burun konisi açıldıktan sonra bu ikisi 
roketten tamamen ayrılıp bağımsız olarak iniş yapacaklardır. İlk 
olarak sürüklenme paraşütü şok kordonu  bulkhead üstündeki 
mapaya bağlanır ardından bulkhead pnömatik üstüne sabitlenir. 
Pnömatik pistonun üst kısmı bu bulkheadin içinden geçmektedir 
böylece piston merkezlenir. Ardından faydalı yük ittirme plakası 
montajlanır. Plakanın üstüne faydalı yük yerleştirilir.  Faydalı yükün 
üstüne faydalı yük paraşütü faydalı yükün üstüne ise sürüklenme 
paraşütü ve sürüklenme paraşütünün şok kordonunun geri kalanı 
yerleştirilir. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Görsel 1- Payload ve sürüklenme paraşütü montajı 

Görsel 2- Tamamlanmış payload ve sürüklenme paraşütü montajı 
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6)BURUN KONİSİ  
Burun konisi gövdenin üst kısmına 
yaklaştırılır  burun konisi sürüklenme 
paraşütünün şok kordonuna bağlandıktan 
sonra gövdenin içine sürüklenir  burnun 
konisinin omuzluğunun içindeki alan 
paraşütlerimize göre oldukça geniş 
olduğundan dolayı paraşütlerin üzerinden 
yerleştirilirken sıkışma vs yaşanmayacaktır. 
Burun konisi roket gövdesine tatlı-sıkı olarak 
geçmektedir uçuş esnasında sarsıntı 
yaşamayacak ama piston tarafından 
çıkartabileceğimiz geçme toleransı. 
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Görsel 1- Burun konisi montajı 

Görsel 2- Tamamlanmış burun konisi montajı 
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8) Roket Motoru Montajı  
Montajı tamamlanan roketin motor yuvasına roket motoru sürülerek 
yerleştirilir. Ardından motor sabitleme yüzüğü ile gövdeye sabitlenir. 
Motor sabitleme yüzüğü 6 adet m6 vida ile gövdeye monte edilir. Roketin 
genel montaj simülasyon videosu: 
MONTAJ VİDEOSUhttps://youtu.be/5gQestQgX2E 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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7) BARUT PİSTONU, ENTEGRASYON GÖVDESİ VE ANA PARAŞÜT  
Entegrasyon gövdesi  alt gövdeye 6 adet M6 çelik vida ile monte edilir. 
Ardından katlanan paraşüt şok kordonunun bir ucu alt gövde mapasına 
takılır. Ana paraşüt alt gövde ve entegrasyon gövdesi içine yerleştirilir. 
Ana paraşüt şok kordonu diğer ucu barut pistonu içinden geçirilerek 
üst gövdeye bağlanır. En son olarak barut yuvasına barut eklenir ve 
piston barut yuvasının üstüne kapatılır. Üst gövde ve entegrasyon 6 
adet m4 plastik vida ile monte edilir. 
 

Görsel 1- Barut pistonu, entegrasyon ve ana paraşüt montajı 

Görsel 2- Tamamlanmış barut pistonu, entegrasyon ve ana paraşüt montajı 

Görsel 3- Roket motoru montajı 
Görsel-4  

Tamamlanmış roket motoru 
montajı 

https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
https://youtu.be/5gQestQgX2E
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• Akış analizlerinden çıkarılan sonuçlara göre burun konisi açık ara en çok statik basınca maruz kalan bölge olmuştur. 
Sürüklenme kuvvetinin de en yoğun hissedildiği bu bölgede bir mukavemet analizi yapılması elzemdir. Analiz için sadece burun 
konisinin kendisi kullanılmıştır, shoulder kısmı yoktur. Daha sonra detaylı bir mesh işlemi uygulanıp görseldeki yerden tutulmuş 
ve sonrasında yüklemeler yapılmıştır. Yükleme olarak, öncelikle tüm yüzeye akış analizinden edindiğimiz statik basınç değeri 
(43000 Pa) + roketin maksimum ivmeye ulaştığı irtifa olan 800 metredeki atmosfer basıncı (92076 Pa) uygulanmıştır. Daha 
sonra tam burun bölgesinden roket maksimum ivmede iken burun konisine etkiyen toplam kuvvet uygulanmıştır. 

• (𝑚𝑏𝑢𝑟𝑢𝑛 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥+𝐹𝑠ü𝑟ü𝑘𝑙𝑒𝑛𝑚𝑒) ∗ 𝑔ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  0.852 𝑘𝑔 ∗ 84.1 
𝑚

𝑠2 + 253 𝑁 ∗ 3 = 974 𝑁 

• Analiz sonucunda burun konisindeki maksimum deformasyon 0.9407 mm bulunmuştur. 
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Ağ yapısı Toplam deformasyon 
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• Akış analizinden alınan sonuca göre gövdeye hatırı sayılır seviyede statik basınç uygulanmasa da gövde, üzerindeki yüklerin 
büyük çoğunluğunu roketin itkisinden aldığı ivme sonucu yaşamaktadır. Analiz için öncelikle gövde ansys yazılımına yüklenmiş 
daha sonra detaylı bir mesh uygulanmıştır. Yükleme olarak akış analizinden aldığımız maksimum statik basınç değeri (1000 Pa) 
ve atmosfer basıncı (92076 Pa) toplanarak tüm yüzeye uygulanmış daha sonra gövde bir ucundan sabitlenerek diğer ucundan 
roket maksimum ivmede iken gövdeye etkiyen maksimum kuvvet uygulanmıştır. 

• (𝑚𝑟𝑜𝑘𝑒𝑡 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥∗ 𝑔ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  28.715 𝑘𝑔 ∗ 84.1 
𝑚

𝑠2 ∗ 3 = 7245 𝑁 

• Analiz sonucunda gövdedeki maksimum deformasyon 0.83573 mm bulunmuştur. 
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Ağ yapısı 

Toplam deformasyon 
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• Kanatçıkların kütlesinin düşüklüğünden dolayı ivmeden çok etkilenmese de, akış analizinden çıkan sonuca göre üzerine epey 
statik basınç değeri uygulanmaktadır. Analiz için tekrardan cad çizimi Ansys yazılıma yüklenmiş ve mesh işlemi yapılmıştır. Daha 
sonra yükleme olarak önce tüm yüzeye akış analizinden aldığımız statik basınç değeri (23000 Pa) ve atmosfer basıncı (92076 
Pa) toplanarak uygulanmıştır. En son ise roket maksimum ivmede iken kanatçıklara etkiyen maksimum kuvvet uygulanmıştır. 

• (𝑚𝑘𝑎𝑛𝑎𝑡ç𝚤𝑘 ∗ 𝑎𝑚𝑎𝑥∗ 𝑔ü𝑣𝑒𝑛𝑙𝑖𝑘 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤 =  0.089 𝑘𝑔 ∗ 84.1 
𝑚

𝑠2 ∗ 3 = 23 𝑁 

• Analiz sonucunda burun konisindeki maksimum deformasyon 0.00012489 mm bulunmuştur. 
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Ağ yapısı Toplam deformasyon 
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• Bir diğer mukavemet analizi ise motor bloğu ve gövdeye yapılmıştır. Motor bloğu motordan aldığı tüm itkiyi üzerindeki 6 vida 
ile gövdeye aktaracağından dolayı bu kısım için ayrı bir analiz gerekmektedir. Bu analiz de diğer analizler gibi Ansys Static 
Structural yazılımı ile yapılmıştır. Analizden önce motor bloğu ve gövde birlikte bir montaj dosyası oluşturulmuş ve bu montaj 
dosyası Ansys yazılımına import edilmiştir. Daha sonra motor bloğu ile gövde arasındaki kontak bölgesi sürtünmesiz kontak 
olarak varsayılmıştır. Ardından vidaları simüle etmesi için tüm deliklere çelik, deforme olabilen, silindirik bağlantılar atanmıştır. 
En sonunda aşağıdaki gibi bir mesh alınıp motor bloğuna roketin maksimum itki kuvveti, güvelik katsayısı 3 alınarak 
tanımlanmıştır. Bu değer 2680.4 𝑁 ∗ 3 = 8041.2 𝑁 dur. 

•  Bu analiz sonucunda vidalar etrafındaki gövdede maksimum deformasyon 0,19161 mm bulunmuştur.  
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Toplam deformasyon 
Ağ yapısı 
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Burun Konisi Mukavemet Testi 
     Burun konisinin dayanımını test etmek için çeşitli ağırlıklar(dambıl, ağırlık plakası vs.) kullanılacaktır. Ağırlıklar ile 
eksenel kuvvet uygulanacaktır. Bu kuvvet, burun konisinin maksimum ivmedeyken üzerine uygulanacak olan kuvvettir ve 
yapısal analizler kısmında daha detaylı anlatıldığı üzere(Slayt 83) yaklaşık 325 𝑁 olacaktır. Zaten bu malzemeyi kullanmaya 
karar verirken bu kuvvetlere dayanabileceğini öngörerek karar vermiştik. Ayrıca Ansys üzerinden analizini yapmış ve bu 
kuvvetin 3 katına dayanabildiğini görmüştük. Bu test sonrasında bunu kanıtlamayı bekliyoruz. 
Burun konisi, uyguladığımız bu yüke dayanabilirse testimiz başarılı olmuş olacaktır. Ancak burun konisi bu yüke 
dayanamayıp parçalanırsa burun konisini 3d printerdan bastırdığımız için dolum oranını arttırabilir ya da et kalınlığını 
arttırabiliriz. 

Gövde Mukavemet Testi 
     Gövde dayanımını test etmek için çeşitli ağırlıklar (çimento vs.) kullanılacaktır. Ağırlıklar ile eksenel olarak kuvvet 
uygulanacaktır. Bu kuvvet, roketin maksimum ivmedeyken üzerine uygulanacak olan kuvvettir ve yapısal analizler 
kısmında daha detaylı anlatıldığı üzere(Slayt 84) yaklaşık 2415 𝑁 olacaktır. Aynı şekilde gövde malzemesi seçerken de bu 
kuvvetlere dayanabileceğini öngörmüş ayrıca Ansys de analizini yapmıştık. Analizde bu kuvvetin 3 katına dayanabildiğini 
görmüştük. Bu test sonucunda bunu kanıtlamayı bekliyoruz. 
     Yapacağımız testler için, gövdeyi hazır olarak satın alacağımız firmadan numune gövde siparişi verdik. Gövdeyi hazır 
olarak satın aldığımız için tedarikçinin verdiği teknik verileri esas aldık ve test sonucunda da bu veriler ışığında bir olumsuz 
durum beklemiyoruz.  
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7000 Serisi Alüminyum Mukavemet Testi 
   Roketin çeşitli yerlerinde kullanacağımız 7000 serisi alüminyum için mukavemet testi yapılacaktır. Bu test, alüminyum 
numuneye çeşitli ağırlıklar (çimento, ağırlık plakası vs.) ile kuvvet uygulayarak yapılacaktır. Bu malzemeler mukavemeti 
kanıtlanmış ve tedarikçi tarafından mukavemet bilgileri kolaylıkla sağlanabilecek malzemelerdir. Bu test ile bu bilgilerin 
doğruluğu kanıtlanacaktır. 
 

Motor Bloğunu Sabitlemek İçin Kullanılan Vidaların Mukavemet Testi 
   Bu testte, motorun tüm itki kuvvetini alacak olan motor bloğunun gövdeye vidalamasının mukavemeti test edilecektir. 
Bunun için, sipariş ettiğimiz numune fiberglass gövdeye uygun, motor bloğunu temsil edecek boyutlarda alüminyum 
temsili motor bloğu üretilecek ve gövdeye vidalar ile sabitlenecektir. Daha sonra motor bloğuna kuvvet uygulayıp vidalar 
üzerindeki deformasyon gözlenecektir. Bu kuvvet yapısal analizlerde daha detaylı anlatıldığı üzere(Slayt 86) yaklaşık 
2680.4 𝑁 olacaktır. Bu kuvveti çeşitli ağırlıklar (çimento vs.) ile vereceğiz. Bu test sonucunda aynı zamanda vidalardan 
gövdeye iletilen kuvvet sonucunda gövdede oluşan deformasyon da gözlenecektir. 
     Kullandığımız vidaların bu yüke kolayca dayanmasını bekliyoruz ancak test sırasında vidalardaki deformasyon çok fazla 
olursa vidaların çapını arttırıp tekrar test etmeyi planlıyoruz. 
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Burun Konisi Sıkışma-Ezilme Testi 
     Burun konisi gövdeye oturduğunda, uçuş boyunca etki edecek 
kuvvet, şekilde görünen burun konisinin kenar uçlarını deforme 
edebilir. Bunun sonucunda burun konisi ezilebilir ve gövdeye 
sıkışabilir. Bunu test etmek için, burun konisini, gövdeyi temsil 
edecek bir PVC boruya oturtup, burun konisinin üstünden kuvvet 
uygulayacağız. Bu kuvveti çeşitli ağırlıklar (vücut ağırlığı, dambıl 
vs.) ile vereceğiz. Bunun sonucunda burun konisinin ezilme veya 
gövdeye sıkışma durumunu gözlemleyeceğiz. 
     Test sonucunda burun konisinin kenarlarında aşırı bir 
deformasyon görürsek, burun konisini 3D yazıcıdan bastırdığımız 
için dolum oranını arttırıp tekrar test edebiliriz. 
 Gövde Malzemesi Çarpma Testi 

     Taşınma, montaj, uçuş ve uçuş sonrasında herhangi bir çarpma anında gövdenin kalıcı bir hasar alıp almayacağı test 
edilmektedir. Numune fiberglass parçası çok kez ve yüksek kuvvetlerle çarpmaya maruz bırakılarak oluşan deformasyon 
gözlenmektedir. Herhangi bir beklenmedik durumda, gövdenin başarısız olması durumunda gövde malzemesi kalınlığı 
artırılabilir, üretim metodu değiştirilebilir veya malzeme değiştirilebilir. 

Olası burun konisi sıkışma – ezilme noktası 
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TEST ADI GERÇEKLEŞTİRİLECEĞİ TARİH 

Burun Konisi Mukavemet Testi 21 Mayıs 2021 

Gövde Mukavemet Testi 21 Mayıs 2021 

6000 Serisi Alüminyum Mukavemet Testi 24 Mayıs 2021 

Motor Bloğunu Sabitlemek İçin Kullanılan 
Vidaların Mukavemet Testi 

24 Mayıs 2021 

Burun Konisi Sıkışma-Ezilme Testi 25 Mayıs 2021 

Gövde Malzemesi Çarpma Testi 25 Mayıs 2021 

YAPISAL TEST TAKVİMİ 
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Örnek Kütle Bütçesi  

• Kütle bütçesi ayrıca bir excel dosyası olarak yollanmıştır. ZIP içerisinde dosyanın ismi «Kütle Bütçesi» olarak 
geçmektedir. 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR) 
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Gövde Malzemesi Seçimi   
Karbon Fiber /Çelik 
Gövde/Fiberglass 

Aviyonik Sistem ile yer 
istasyonunun iletişim 

kurabilmesi için gövdenin 
faraday kafesi etkisi 

yapmaması gerekiyor. 

Kütle 5kg ile – 6 kg  
aralığında olması lazım. 

Çelik gövde ve karbon fiber 
gövde faraday kafesi etkisi 

yapacağından iletişim 
antenlerini dışarı çıkarmamız 
gerekiyor. Takım olarak bunun 

aerodinamiğe olan etkisi 
değerlendirildiğinde Fiberglass 

tercih edilmiştir. 

Pnömatik sistem tetikleyicisi 
seçimi. 

Regülatör(vana) motor ikilisi / 
Selanoid valf 

Tüpün basıncına dayanıklı 
olması. 

Sıcak ve soğuktan 
etkilenmemesi. 

Selanoid valfli sistem sıcak ve 
soğuktan çok etkilenen bir 

sistem olduğundan ve tüpün iç 
basıncına dayanmadığından 

dolayı tüpe direkt olarak 
bağlayamıyoruz. Bu yüzden 
tetiklemesi mekanik açıdan 

daha zor olsa da daha dayanıklı 
olduğundan dolayı regülatör ve 
motor ikilisini tercih ediyoruz. 
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Burun konisi üretim metodu 
seçimi. 

Fiberglass/ Karbon fiber/ 3D 
Baskı 

Üretim hassaslığı. 
Maliyet 100-500 tl 
arasında olması. 

Fiberglass ve karbon fiber burun 
konilerinin hassas olarak 

üretilebilmesi için kalıplarının 
kaliteli olması gerekiyor ancak 

kaliteli kalıplar takım bütçesini çok 
zorladığından dolayı 3D baskı 

metodu seçilmiştir. 

Veri Filtrelemesi Seçimi 
Kalman Filtre / Özgün 

filtreleme 
Filtrelenen hata sayısı. Algoritmanın akış hızı. 

Her bir sensöre ayrı ayrı yapılan 
kendi veri akış hızına uygun filtre 
ve her sensöre uygulanan kalman 

filtresi kıyaslandı. Sonuç olarak 
kalman filtresi kabul edilebilir 

seviyede zaman kaybı yaşattı fakat 
buna karşın hatalı veri 

filtrelemesinde daha verimli sonuç 
verdi. Bu sebeple kalman tercih 

edildi. 
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Alıcı antenin çalışma 
frekansının belirlenmesi 

433 MHz / 2.4 GHz 
Taşınacak veri paketinin 

boyutu. 
Menzil. 

Anten frekansına karar verirken 
orta irtifa kategorisinin 

gereksinimi olan 3000 metreyi 
sağlayabilmesi en önemli kriterdir. 

MHz seviyesindeki frekansların 
daha düşük kazançlı antenlerle 

yüksek menzilli iletişim sağladığı 
tespit edildi. Fakat bu frekanslarda 

görüntü aktarımı gibi yüksek 
boyutlu veri paketleri 

taşınamamaktadır. Roketin 
ileteceği verilerin küçük 

boyutlarda olması ve menzil 
ihtiyacı sebebiyle 433 MHz 

seçilmiştir. 
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KTR Slayt No Açıklama 

1 3.1.4 Yarışmaya Lise Kategorisinde yalnızca lise öğrencileri katılabilir.  2 

2 3.1.5 Yarışmaya Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev Kategorileri’nde lisans ve 
lisansüstü öğrencileri ile mezunlar katılabilir.  

2 

3 3.1.6 Yarışmaya Orta İrtifa Kategorisi’nde lise, lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile mezunlar katılabilir.  

2 

4 3.1.7 Farklı öğrenim/öğretim kurumlarından kurulan karma takımlar 
yarışmaya kabul edilir.  

5 3.1.8 Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerine lisans ve lisansüstü 
öğrencileri ile mezunların başvurabilmesi için takım üyelerinin 
daha önce yurtiçi ve/veya yurtdışında düzenlenen roket 
yarışmalarında asgari bir kez atış yapmaya hak kazanmış ve atış 
alanında bulunmuş takımın üyesi olunması gerekmektedir.  

6 3.1.9 Lise öğrencilerinden oluşan takımların Yüksek İrtifa Kategorisi’nde 
yarışabilmesi için yurt içinde ve yurt dışında lise ve orta 
kategorisinde asgari üst üste iki (2) yıl atış yapmaya hak kazanmış 
olmaları gerekmektedir.  

2 
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7 3.1.10 Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.  2 

8 3.1.11 Takımlar en az dört (4) en fazla altı (6) kişiden oluşmalıdır.  2 

9 3.1.12 Bir takımın üyesi başka bir takımda üye olarak yer alamaz.  2 

10 3.1.13 Her takımın yarışmaya bir (1) danışmanla katılması zorunludur. 
Takım danışmanı ile ilgili özellikler 3.1.26 no’lu maddede yer 
almaktadır.  

2 

11 3.1.14 Bir takım sadece bir kategoriden başvuru yapabilir. İki farklı 
kategoriden başvuru yaptığı tespit edilen takımlar (ve üyeleri) 
değerlendirilmeye tabi olmadan yarışmadan elenecektir.  

2 

12 3.1.16 Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular 
değerlendirilmeyecektir.  

2 
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13 3.1.17 Yarışmacılar gerekli görülen hesaplamaları, raporları, sunumları 
ve ilgili diğer dokümantasyonları Yarışma Komitesinin belirlediği 
standartlara uygun olarak hazırlamalıdır.  

2 

14 3.1.18 Takımlardan başvuru bitiş tarihinden sonra sırasıyla Ön Tasarım 
Raporu (ÖTR), Kritik Tasarım Raporu (KTR) ve Atış Hazırlık Raporu 
(AHR) istenecektir.  

2 

15 3.1.19 Her bir rapor sonrasında, takımlar alanında uzman hakemler 
tarafından değerlendirilecek ve bir sonraki rapor aşamasına 
geçmesi uygun görülen takımlar belirlenecektir.  

2 

16 3.1.20 Raporların son teslim tarihleri Yarışma Takvimi’nde belirtildiği 
gibidir.  

2 

17 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli 
Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) 
hazırlamalıdır.  

2 

18 3.1.22 Uluslararası öğrenci ve katılımcılar ÖTR’de özellikle belirtilmelidir.  2 
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19 3.1.23 Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı 
listelenmelidir.  

2 

20 3.1.25 Yukarıda belirtilen şartları sağlamayan takımların başvuruları 
geçersiz sayılacaktır.  

2 

21 3.1.26 Danışman aşağıdaki kriterleri sağlamalıdır:  2 

22 3.1.26.1 Her takımın yalnızca bir danışman bulundurması gerekmektedir.  2 

23 3.1.26.2 Bir danışman yalnızca tek bir takıma danışmanlık yapabilir  2 

24 3.1.26.3 Danışman olarak eğitim/öğretim kurumlarında görevli 
öğretmenler/akademisyenler veya daha önce yurtiçi ve/veya 
yurtdışında düzenlenen roket yarışmalarına katılım sağlamış 
takımların üyeleri veya danışmanları kabul edilecektir.  

2 

25 3.1.26.4 Danışman olarak görev yapacak kişiler, çalıştığı ilgili 
eğitim/öğretim kurumlarından alacakları 
öğretmenlik/eğitmenlik/akademisyenlik yaptığına ve kurum 
tarafından yarışma takımı için danışman olarak görevlendirildiğine 
dair belgeyi ÖTR ile sisteme yüklemelidir.  

2 
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26 3.1.26.5 Danışman olarak görev yapacak kişilerin danışmanlık görevlerini 
yerine getireceğine dair belgenin ıslak imzalı hali ÖTR ile sisteme 
yüklenmesi gerekmektedir.  

2 

27 3.1.26.6 Danışman değişikliği olması durumunda yazılı olarak ilgili 
TEKNOFEST Yarışma Komitesi’nin ivedi olarak bilgilendirilmesi 
zorunludur.  

2 

28 3.1.26.7 Yarışmacı, başvuru yapmadan önce yarışma hakkındaki tüm 
açıklamaları ve katılım koşullarını okuyup onaylamak (başvurunun 
yapılması yarışmacının kuralları onayladığının göstergesi olarak 
kabul edilecektir) suretiyle yarışmaya katılacaktır.  

2 

29 3.1.26.8 Lise takımlarının öğretmen danışmanları kendi okullarından 
olmak şartıyla fen bilimleri alanından bir öğretmen veya daha 
önce yurt içi veya yurt dışında roket yarışmalarını katılım sağlamış 
herhangi bir alandan öğretmen olmalıdır. (Bu koşul DENEYAP ve 
BİLSEM kurumlarından kurulan takımlar için uygulanmayacaktır)  

2 
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30 3.1.26.9 Üniversite takımlarında öğretim üyesi/akademisyen danışmanlar 
Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarında herhangi bir fakültede 
görevli akademisyen (araştırma görevlisi, öğretim üyesi) veya 
daha önce yurt içi veya yurt dışında roket yarışmalarını katılım 
sağlamış herhangi bir alandan akademisyen olmalıdır.  

2 

31 3.1.26.10 Mezunlardan oluşan takımlarda danışmanlar daha önce yurt içi 
veya yurt dışında roket yarışmalarını katılım sağlamış herhangi bir 
alandan öğretmen/akademisyen olmalıdır.  

2 

32 3.1.26.11 Takım dereceye girerek ödül almaya hak kazandığı takdirde 
danışman ödül miktarından faydalanamayacaktır.  

2 

33 3.2.4.1 Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak 
roketlerin ses altı hızlarda uçması gerekmektedir.  

3 

34 3.2.4.2 Yüksek İrtifa kategorisinde yarışacak roketler için uçuş hızı kısıtı 
bulunmamaktadır.  

4 
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35 3.2.4.3 Roketin tüm parçalarının azamî dış çapları aynı değerde olmalıdır 
(Kademelerin farklı çaplara sahip olması ve kademeler arasında 

çap değişimine izin verilmemektedir).  

4 

36 3.2.4.4 Uçuş kontrol yüzeyleri sabit olmalıdır. Aktif kontrol 
yapılmayacaktır.  

4 

37 3.2.4.5 Tüm kategorilerdeki roketlerin 0.3 Mach hızındaki stabilite değeri 
1.5 ile 2.5 arasında olmalıdır.  

4 

38 3.2.4.6 Open Rocket ana tasarım sayfasında 0,3 Mach için stabilite değeri 
hesaplanmakta olup, takımlar bu değeri dikkate almalıdırlar.  

4 

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

Kategorisi için 20 m/s’dir.  

4 
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40 3.2.4.8 Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 
modelleme yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği analizlerini 

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

gerekmektedir.  

4 

41 3.2.4.9 ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen rampadan 
çıkış hızlarının üretim sonrası ortaya çıkan roketin toplam kütlesi 

ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek suretiyle bu değerin 
sağlandığı ispatlanmalıdır. Yapılacak ispata ilişkin simülasyonlar 

AHR raporuna dâhil edilecektir  

4 

42 3.2.1.1 Roket motorları TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından 
tedarik edilecek olup takımlar motor tedariki yapmayacaktır.  

3 

43 3.2.1.2 Her finalist takıma, TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından daha önceden bildirilmiş olan bir (1) adet motor 
entegrasyon gününde verilecektir (Motorlar takımlara yarışma 
öncesinde verilmeyecektir.).  

3 
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44 3.2.1.3 Motor, rokete entegre edilmeye hazır bir şekilde takımlara 
verilecektir.  

3 

45 3.2.1.4 Takımların motor ve motora dair herhangi bir alt bileşen için 
tasarım ya da üretim yapması kesinlikle yasaktır (Lise, Orta ve 
Yüksek İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde motordan çıkacak olan 
ısı, gaz vb. gibi etkenler roket tasarımını etkileyen faktörler 
değildir).  

3 

46 3.2.1.5 Lise, Orta ve Yüksek İrtifa kategorilerinde paralel ya da seri 
kademeli roket tasarımları ve küme (İng. cluster) denilen tek 
gövde içerisindeki çoklu motor sistemleri yarışma konseptine 
dâhil değildir.  

3 

47 3.2.1.6 Lise ve Orta İrtifa kategorilerinde yarışacak her takım motor 
kataloğundan iki motor seçecektir. Takımların roket tasarımlarının 
ufak değişikliklerle her iki motora da uyarlanabilir olması 
beklenmektedir.  

3 
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48 3.2.1.9 Yüksek İrtifa kategorisinde yarışacak takımlar roket tasarımlarını 
TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi tarafından belirlenecek 

motor için yapacaklardır. TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından tahsis edilecek motor dışında başka bir motor dikkate 
alınarak roket tasarımı yapılması kabul edilmeyecektir (Konuyla 
ilgili detaylı bilgiye motor kataloğunda ve ÖTR şablonunda yer 

almaktadır).  

3 

49 3.2.1.15 Motor çeşitleri ve seçim süreci ile ilgili detaylara TEKNOFEST 
Roket Yarışması resmî web sitesinden ulaşılabilir.  

3 

50 3.2.1.16 Takımların Şekil 1’de verilen “Open Rocket Simulation” kılavuzuna 
uygun olarak yörünge benzetimlerini gerçekleştirmesi zorunludur.  

7 

51 3.2.1.18 Takımlar faydalı yüklerini “Unspecified Mass” ismiyle giremezler. 
Faydalı yük “PAYLOAD” ismi ile adlandırılıp, kütlesi en az 4000 

gram olarak girilecektir. Şekil 1 ile verilen “Fırlatma Simülasyonu-
Launch Simulation” ekranında yer alan değerler simülasyona 
girilmelidir. Bu değerler ile benzetim yapmamış olan takımlar 

elenecektir.  

7 



Herkese Açık | Public 

Kontrol Listesi  Takım 
Logosu 

105 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

No Gereksinim 
Madde No. 

Gereksinim Karşılama 
Durumu 

KTR Slayt No Açıklama 

52 3.2.1.19 Lise kategorisindeki takımlar hariç tüm takımlar üç (3) serbestlik 
dereceli uçuş benzetim ve modellemesini kendileri yapacak 
şekilde bir kod (açık kaynak kodları kullanılarak) geliştirecek ve 
ilgili tasarım raporlarında bu kod ve kodun çıktılarını (Tasarım 
Raporları şablonlarında hangi çıktıların isteneceği takımlara 
iletilecektir) TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine sunulacaktır.  

7 

53 3.2.1.20 Oluşturulan benzetim ve modellemeyle ilgili olarak matematiksel 
ve fiziksel modeller ilgili tasarım raporlarında ayrıntılı olarak 
açıklanmalıdır. İstenilen bilgiler ilgili rapor şablonlarında ayrıntılı 
olarak yer almaktadır.  

7 

54 3.2.1.21 Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe 
noktasına kadar yapılacaktır.  

7 

55 3.2.4.10 Takımların (Lise kategorisindeki takımlar hariç olmak üzere) 
geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve modelleme 
yazılımıyla aerodinamik ve uçuş mekaniği analizlerini kendi 
imkânlarıyla yapmaları ve Open Rocket simülasyonu kullanarak 
elde edilen verilerin bu yazılımla elde edilenlerle uyumlu 
olduğunun ilgili tasarım raporlarında ispatlanması gerekmektedir.  

7 
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56 3.2.5.1 Roket içi basınç yönetimi sağlanarak roket içerisinde ortaya 
çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemeye yönelik basınç 
sensörlerinden sağlıklı veri alınması sağlanmalı ve burundan 
hemen önceki gövde bitim alanında, aviyonik sistemlerin 
bulunduğu gövde parçasında ve motorun hemen bitimindeki 
alanda 3.0-4.5 mm arasında çapa sahip toplamda asgari üç (3) 
deliğin bulunması gerekmektedir. Bu üç (3) delik haricinde 
açılacak olan ilave delikler ve onların ilgili tasarımsal uygunluğu 
tamamen yarışmacıların sorumluluğundadır.  

68 

57 3.2.5.2 Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem 
de taşıma/rampaya yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere 
dayanıklı olmalıdır.  

67,68,84 3 mm fiberglass ile yaptığımız 
analizler sonucu yeterince 
dayanıma sahip olduğumuzu 
gördük 

58 3.2.5.3 PVC ve benzeri herhangi bir polimer malzeme, sıkıştırılmış 
kağıt/kraft ve paslanmaz çelik ana roket gövdesi, gövdeler arası iç 
entegrasyon elemanı ya da roket üzerinde herhangi bir noktada 
vidalı birleşim yerinde kullanılamazlar. Yarışmada sadece 
alüminyum ve kompozit gövdelerin kullanımına izin verilmektedir.  

67-72 
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59 3.2.5.4 Kullanılacak mapaların (İng. eye bolt) tek parça ve dövülmüş 
çelikten imal edilmiş olması gerekmektedir. Büküm mapalarının 
kullanımına izin verilmeyecektir. Bu kural mapa yerine 
kullanılabilecek her parça için de geçerlidir.  

17 CAD çizimde de görüldüğü 
üzere tek parça dövülmül eye 
bolt vardır. 

60 3.2.5.5 İç entegrasyon gövdeleri ve burun omuzluğu uzunluğunun gövde 
çapının en az bir buçuk (1,5) katı olması gerekmektedir. Gövdeler 
arası entegrasyon ve/veya Şekil 3 ile verilen burun–gövde 
entegrasyonu (iç entegrasyon gövdesi/burun omuzluğu hariç) 
farklı bir yöntemle yapılacaksa bu sistemin tüm yapısal yük 
analizlerinde şartnamede belirtilen şok değerlerini karşıladığı ve 
bükülme (bending) testlerini geçmiş olması gerekir.  

57,58,70 

61 3.2.5.6 Takımlara kaydırma ayakları TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından sağlanacaktır.  

68 

62 3.2.5.7 Kaydırma ayaklarının teknik çizimleri yarışma başvurularının sona 
ermesinin ardından tüm takımlar ile paylaşılacaktır.  

68 
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63 3.2.5.8 Takımlar kaydırma ayakları teknik resmini, yarışmanın resmî 
internet sitesinden elde edebileceklerdir.  

68 

64 3.2.5.9 Kaydırma ayakları alüminyum malzemeden olacaktır. 68 

65 3.2.5.10 Kaydırma ayakları atış alanına gelmeye hak kazanan takımlara 
yarışma tarihinden önce ulaştırılacaktır. Kaydırma ayakları, 
gövdenin yapısal olarak güçlendirilmiş bölgelerine takılmalıdır. Bir 
rokette asgari iki (2) adet kaydırma ayağı bulunmalıdır. Bunlardan 
birincisi motor bölgesinde olmalıdır. Roketin ağırlık merkezi iki 
kaydırma ayağının arasında olmalıdır.  

68 

66 3.2.5.11 Roket kesit alanında çıkıntı yaratan ve roketin 
yapısal/aerodinamik bütünlüğünü bozacak parçaların (bu 
kapsamda sadece sensör, anten ve kamera gibi zarurî elemanlara 
izin verilecektir) roketin yanması bittikten sonra kütle merkezinin 
ilerisinde yer alması sağlanacak şekilde önceden sabitlenmiş 
olmalıdır. Bu entegrasyonu yapan takımlar bu ilave olmadan önce 
ve sonraki kayıplarını (Aerodinamik analizlerde irtifa kayıpları) 
göstermekle yükümlüdürler.  

66-68 
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67 3.2.5.12 Şekil 4 ile verilen fırlatma rampası ile kaydırma ayağı arasındaki 
bağlantının kesiti Şekil 5Şekil 5. ile verilmiştir. Bu kesitte kırmızı 
parça kaydırma ayağı olup, gri sigma profil parça fırlatma 
rampasıdır. Mavi renkli parça ise kaydırma ayağını roket gövdesine 
sabitleyen vidadır (Görselde roket bulunmamaktadır). Şekil 4 ve 
Şekil 5’de görüleceği üzere 6 metrelik fırlatma rampası sigma 
profil ve destekleyici unsurların entegrasyonundan üretilmiştir.  

68 

68 4.2.8 Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, 
nasıl ve hangi malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak 
verilmelidir. 

13-
15,38,59,63,67
, 72 

69 3.2.1.14 Araçta bağımsız olarak kurtarılacak her kısmın (faydalı yük dâhil) 
üzerinde GPS veya radyo sinyali ile konum belirleyen bir sistem 
yer almalıdır. 

29-31 

70 3.2.3.1 Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 29-31 
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71 3.2.3.2 Entegrasyon alanında faydalı yük kütle ölçümü hakem heyeti 
tarafından yapılacak olup, ölçümün rahat bir şekilde yapılabilmesi 
için faydalı yükün roketten kolay bir şekilde ayrılması sağlanacak 
şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır. 

29-31 

72 3.2.3.3 Lise ve orta irtifa kategorilerinde faydalı yüklerin herhangi bir 
bilimsel görevi yerine getirme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu 
kategorilerde asgari 4 kg’lık herhangi bir ağırlık faydalı yük olarak 
kabul edilecektir. 

29-31 

73 3.2.3.4 Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde, faydalı yükün bilimsel 
bir görevi başarıyla yerine getirmesi durumunda başarılı 
takımların Yarışmadaki geçerli para ödüllerinden bağımsız olarak 
ödüllendirilmesi için TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesi 
tarafından gerekli süreçler yürütülecek ve takımlara ödüller 
hakkında duyuru KTR aşamasından sonra yapılacaktır. 

29-31 

74 3.2.3.5 Yüksek İrtifa ve Zorlu Görev kategorilerinde katılım gösterecek 
takımların bilimsel maksatlı  
faydalı yükleri bilimsel bir amacı gerçekleştirirken özgünlük ve 
inovatif olma kriterleri kapsamında da değerlendirilecektir.  

29-31 
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75 3.2.3.6 Bilimsel maksatlı faydalı yük kapsamında; 29-31 

76 3.2.3.6.1 Asgari 4 kg kütleye sahip olacak faydalı yükün (Faydalı yük 
içerisindeki bütün bileşenler bu 4 kg içerisine dâhildir) uçuşun 
başından sonuna kadar belirli bir frekansta ve sürekli olarak asgari 
üç (3) farklı uçuş karakteristiğinin ölçümlenmesinin yapılması ve 
bu verilerin yer istasyonuna canlı olarak indirilmesi, 

29-31 

77 3.2.3.6.2 Rokette faydalı yük olarak uçurulacak otonom hava aracının 
roketten ayrılması sonrasında yer yüzeyindeki belirli bir hedefe 
paraşütlü/paraşütsüz olarak sağlam iniş yapması örnek olarak 
sunulabilir. 

29-31 

78 3.2.3.7 Madde 3.2.3.6.1 ve 3.2.3.6.2’de belirtilen örnek sistemlere benzer 
yapıda olan veya özgünlük ile inovasyon içeren faydalı yükler için 
yapılacak öneriler ÖTR’de TEKNOFEST Roket Yarışması Komitesine 
sunulacaktır. 

29-31 
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79 3.2.3.8 ÖTR’nin değerlendirme aşamasında bilimsel maksatlı faydalı 
yükün uygunluğu konusunda TEKNOFEST Roket Yarışması 
Komitesi tarafından ayrıca değerlendirme yapılacaktır. ÖTR 
aşamasını başarıyla geçen ancak bilimsel maksatlı faydalı yük 
konusunda uygunluk alamayan takımlar asgari 4 kg’lık bir kütleyle 
KTR aşamasına geçeceklerdir. 

29-31 

80 3.2.3.9 Takımlar tarafından geliştirilecek özgün faydalı yükler Yarışma 
Komitesi’ne sunulmalı ve ÖTR ile ön onay alınmalıdır. 

29-31 

81 3.2.3.10 Bilimsel bir görevi yerine getirmeye yönelik faydalı yükler canlı 
organizma, kurşun, aşındırıcı kimyasal malzeme ve radyoaktif 
materyal barındıramaz ve çevreye/canlılara zararlı olamazlar. 

29-31 

82 3.2.3.11 Burun konisinde herhangi bir faydalı yük veya aviyonik sistem 
konumlandırılmayacaktır. 

29-31 



Herkese Açık | Public 

Kontrol Listesi  Takım 
Logosu 

113 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

No Gereksinim 
Madde No. 

Gereksinim Karşılama 
Durumu 

KTR Slayt No Açıklama 

83 3.2.3.12 Faydalı yük, roketin çıkacağı tepe noktasına erişmesinden hemen 
sonra birinci paraşüt açıldıktan sonra ikinci paraşüt açılmadan 
önceki zaman diliminde serbest bırakılacaktır (Şekil 2 ile 
gösterilmiştir).  

29-31 

84 3.2.3.13 3.2.3.12 ile belirtilen zaman dilimi içerisinde faydalı yük bağımsız 
bir bölümünden farklı bir stratejiyle de serbest bırakılabilir. 
(Roketin gövdesi içerisindeki faydalı yükün bulunduğu bölgedeki 
bir kapak mekanizma açılıp faydalı yük mekanik bir sistem 
yardımıyla gövdeden çıkış yapabilir).  

29-31 

85 3.2.3.14 3.2.3.12 ve 3.2.3.13 ile belirtildiği gibi gerçekleşecek bir kurtarma 
esnasında tasarlanan sistemin roketin inişini tehlikeye 
sokmayacağı (mekanizmanın analizi veya uçuş analizi yardımıyla) 
kanıtlanmalıdır.  

29-31 

86 3.2.3.15 Burun ile roketin geri kalanı (gövdesi) birbirine bağlı olarak 
indirileceğinden faydalı yük, roket ve burun ile herhangi bir 
bağlantısı olmadan (hiçbir noktaya şok kordonu vb. herhangi bir 
ekipman ile bağlanmadan) tek başına kendi paraşütü ile 
“bağımsız” olarak inecektir.  

29-31 
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94 3.2.1.7 İki farklı çapta roket motoru seçimi yapılarak iki farklı tasarım ile 
başvuru yapılmasına izin verilmeyecektir. Konuyla ilgili detaylı bilgi 
motor kataloğunda ve ÖTR şablonunda yer almaktadır. (İzin 
verilen değişimler; kütle ekleyip çıkarma, kanatçık 
boyut/geometri/sayısı değişimleri, burun geometrisinde 
değişimler, roket içi sistem sıralama değişimleri, malzeme 
değişimleridir).  

77 

95 3.2.2.1 Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır.  22-24 

96 3.2.2.2 Paraşüt ayırma işleminde güvenlik sebebiyle ticarî olmayan 
basınçlı kapların (basınçlı tank, tüp vb.) kullanılmasına kesinlikle 
müsaade edilmeyecektir.  

19 

97 3.2.2.3 Yarışmada kullanılabilecek ticarî basınçlı kapların atış alanında 
doldurulması kesinlikle yasaktır.  

19 
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98 3.2.2.4 Kurtarma sistemi için kullanılacak paraşütler kademeli olarak 
tasarlanmalıdır. Birincil, ikincil vs. gibi kurtarılmak istenen alt 
bileşenlere ve sayısına göre birden fazla paraşüt kullanılabilir.  

21 

99 3.2.2.5 Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. 
Birincil paraşüt azamî irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe 
noktasında) açılacaktır.  

8 

100 3.2.2.6 Birincil paraşüt ile roketin takla atması önlenmelidir. Bu paraşüt 
ile roketin düşüş hızı azaltılmalıdır; ancak düşüş hızı 20 m/s’den 
daha yavaş olmamalıdır. (Düşüş hızı 20 m/s’den daha yavaş olursa 
roket rüzgâr tarafından sürüklenebilir. Rüzgâr hızının etkisi dikkate 
alınarak bu değerin 20-40 m/s aralığında olması tavsiye 
edilmektedir).  

23,24 

101 3.2.2.7 Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli 
analizler, simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.  

23,24 

102 3.2.2.8 Burun kısmı ve roketin gövdesi aynı paraşüt sistemini (birincil 
paraşüt) kullanarak birlikte emniyetli bir şekilde yere iniş 
yapmalıdır.  

58 
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103 3.2.2.9 İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt 
en erken yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır.  

23 

104 3.2.2.10 Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ana paraşütle taşınan 
yüklerin hızı azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmalıdır.  

23,24 

105 3.2.2.11 Birincil paraşüt açıldıktan sonra faydalı yük (Faydalı yük ile ilgili 
bilgiler 3.2.3 ile verilmiştir) bulunduğu kısımdan Şekil 2 ile sunulan 
zamanlama ve konuma göre dışarı çıkacaktır. (Şekil 2 ile gösterilen 
paraşütlerin roketten ayrılma konumları temsilidir. Paraşütlerin 
roket içerisindeki konumları ve bağlantı stratejilerini belirleme 
takımların sorumluluğundadır. Görselin amacı paraşütlerin açılma 
zamanlarını göstermektir.).  

30,31 

106 3.2.2.12 Kurtarma sisteminde (paraşüt) ayırma işlemi için kimyasal sıcak 
gaz üreteçlerinin (kara barut vb.) kullanımına izin verilmektedir.  

20 
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107 3.2.2.13 Mekanik ya da soğuk gaz üreteci olan bir sistem de kullanılabilir.  16-21 

108 3.2.2.14 Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak olan kara barut vb. 
malzemeler yarışmacıların kendileri tarafından tedarik edilecek 
olup, tedarikçiden alınacak sertifikayla (barut tipini ve miktarı 
gösteren) yarışma alanına getirilecektir.  

20 

109 3.2.2.15 Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve 
miktarına yönelik analizler ÖTR’de sunulmalıdır.  

20 

110 3.2.2.18 Sistemin bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin 
(faydalı yük dâhil) üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, 
radyo vericisi vb.) bulunacaktır.  

30,31 

111 3.2.2.19 Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli 
konum verisi paylaşacaktır.  

53 
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112 3.2.2.20 Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın 
ölçülebilmesine yönelik bir sistem olacaktır.  

30,31,38-54 Payload’da hız ölçümü GPS ile 
sağlanıyor.  

113 3.2.2.21 Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır (Roketin 
düşüş hızı bu sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir).  

53 

114 3.2.2.22 Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle uzaktan 
rahat görülebilmesi için) olacaktır.  

24 Ana paraşüt ile payload 
paraşütü birbiri ile aynı renk. 
Çünkü kumaşımız sınırlıydı. 
Sürüklenme ile ana paraşüt 
farklı. 

115 3.2.2.23 Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin kesinlikle 
beyaz ve mavi renklerde veya bu renklerin farklı tonlarında 
olmaması gerekmektedir.  

24 

116 3.2.2.24 Takımlar kurtarma işlemlerinde faydalı yük ve roketin tüm 
bileşenlerini azami iki saat içerisinde bulmakla yükümlüdür.  

9 
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117 3.2.6.1 Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) 
adet, birbirinden farklı uçuş bilgisayarı bulunmalıdır.  

39-51 

118 3.2.6.2 Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir.  39-51 

119 3.2.6.3 İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak 
eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır.  

39-51 

120 3.2.6.4 Uçuş bilgisayarları ve/veya bağlı oldukları sistemlerden biri 
kısmen veya tamamen bozulsa bile diğeri roketin kurtarma 
işlevlerini aksaksız ve durmaksızın yerine getirmelidir.  

39-51 

121 3.2.6.5 Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir.  39-51 
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122 3.2.6.6 Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak gerçekleşecek 
ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri yer almalıdır (Örneğin, her 
iki uçuş bilgisayarında aynı kontrolcü kullanıyor ise ayrılmayı 
gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden farklı olması 
gerekmektedir).  

38 

123 3.2.6.7 Farklı kontrolcülerin kullanılması durumunda, sensörlerin farklı 
olması koşulu aranmamaktadır.  

38 

124 3.2.6.8 Ayrılma sistemlerine bağlı eyleyiciler yedekli olmak zorunda 
değildir (yaylı bir sistemde yay, DC motorlu bir sistemde DC motor 
ya da ateşleme teli).  

40,46 

125 3.2.6.9 Eğer eyleyici tek ise, ana ve yedek uçuş bilgisayarı tarafından 
kontrol edilmelidir. Bu eyleyici sistemler kontrolsüz bir şekilde 
çalışmamalıdır (Örneğin sistemin açılışı ve kurulumu) ve istemsiz 
olarak kurtarma sisteminin aktive edilmediğinden emin 
olunmalıdır.  

38-51 
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126 3.2.6.10 Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir.  43,49 

127 3.2.6.11 Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz 
önüne alınmalı ve alıcı-verici antenler Lise, Orta İrtifa ve Zorlu 
Görev kategorileri için asgari 10.000 feet, Yüksek İrtifa Kategorisi 
için asgari 20.000 feet menzilde çalışabilecek şekilde seçilmelidir.  

54 

128 3.2.6.12 RF modülüne giden güç ölçülerek link bütçesinin yapılması 
gerekmekte ve ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.  

54 

129 3.2.6.13 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.  

55, 56 Sensörler montajlanırken 
titreşimden en az etkilenecek 
seviyede lehimlenecektir ve 
koruyucu silikon kaplama 
yapılacaktır. 
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130 3.2.6.15 Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına dışarıdan erişilebilir (Örneğin 
gövde üzerinden erişilebilir anahtar bulunmalıdır) bir şekilde güç 
verilebilecek şekilde tasarım ve üretim yapılmalıdır.  

65 

131 3.2.6.16 Uçuş bilgisayarı açıldığında rokete bağlı herhangi bir sistem aktif 
hale gelirse sorumlu takım diskalifiye edilecektir.  

41,43,47,49 Filtreleme ve 2 kriterli 
tetikleme koşulu sayesinde 
yaşanmayacaktır. 

132 3.2.6.17 Faydalı yük içerisindeki elektronik devrelere de roket gövdesi 
üzerinde yer alacak uygun anahtarlarla güç verilebilecek şekilde 
tasarım ve üretim yapılmalıdır.  

39-51 

133 3.2.6.18 Li-Po pil haricinde de farklı piller kullanılabilir.  40, 46 

134 3.2.6.19 Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” 
kullanmaları gerekmektedir.  

40, 46 
 

Atış alanına getirilecektir. 

135 3.2.6.22 Uçuş algoritmalarında ayrılma sekanslarını tetikleyecek asgari iki 
kriter belirlenmelidir.  

43,49 
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136 3.2.6.23 Uçuş algoritmaları tasarlanırken Open Rocket ve takımların 
kendilerinin geliştirecekleri üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 
modelleme yazılımlarından elde edilecek uçuş mekaniğine ilişkin 
çıktılar dâhil edilmelidir. Buna yönelik hususlar ve veriler ilgili 
tasarım raporlarında sunulmalıdır.  

43, 49 

137 3.2.6.24 Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas 
olmalıdır.  

43, 44, 49, 50 

138 3.2.6.25 Takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim ve 
modelleme yazılımlarından ortaya çıkacak verilerden istifade 
edilerek uçuş algoritmalarında karar vermeyi tetikleyecek kriterler 
ve gerçekleştirilecek işlemler ilgili tasarım raporlarında akış 
diyagramları şeklinde sunulmalıdır.  

43, 49 

139 3.2.6.26 Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve herhangi 
bir hatalı okuma ya da sensör hatası durumu göz önünde 
bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için alınacak önlemler 
(filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı anlatılmalıdır.  

44, 50 
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140 3.1.21 Takımlar; Proje Planı, Proje Bütçesi, Kontrol Listesi, Görevli 
Personel Listesi (Takım Danışmanı dâhil olacak şekilde) 
hazırlamalıdır.  

2,95-131 

141 4.1.3 Sistem ve alt sistem seviyesinde, kıyaslamaya/karşılaştırmaya tabi 
tasarım, üretim ve malzeme gibi tüm gereksinimler arasından 
seçim kriteri ulaşılmak istenen sonuç yani hedeflenen irtifa olan 
tüm gereksinimlerin optimizasyon kriterleri ve sonuçları 
paylaşılmalıdır.  

92-94 
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İşlemci STM32F407ZGT6  
STM32F103C8T6 

2 adet 
1 adet 

234 TL 
40 TL 

K Digikey 25-30 gün 
5-7 gün 

Sıcaklık, Basınç 
Sensörü 

 
BME 280 

 
2 adet 

 
392 TL 

 
K 

AliExpress  
12-20 gün 

IMU BNO055 2 adet 100 TL K Mouser 25-30 gün 

IMU MPU9250 1 adet  220 TL K AliExpress 12-20 gün 

GPS Modülü NEO-7M 2 adet 180 TL K Direnç.net 5-7 gün 

GPS Modülü NEO-6M GPS 1 adet 86 TL K Direnç.net 5-7 gün 

Haberleşme 
Modülü (RF) 

LoRa SX1278 433 
MHz 

 
6 adet 

 
210 TL 

 
K 

AliExpress  
30 gün 

RF Verici Anten Molex 2042870100  
3 adet 

150 TL K Digikey 12-20 gün 

RF Alıcı Anten 433 Mhz 
Omnidirectional  2 adet 

725 TL K AliExpress_ 5-7 gün 

https://www.digikey.com/en/products/detail/stmicroelectronics/STM32F407ZGT6/2754210
https://m.tr.aliexpress.com/item/1005001611121762.html?spm=a2g0n.detail.0.0.187612edBEHgxt&gps-id=storeRecommendH5&scm=1007.18500.187585.0&scm_id=1007.18500.187585.0&scm-url=1007.18500.187585.0&pvid=88b445e7-6228-4e07-98e7-e0832645b8ed&_t=gps-id:storeRecommendH5,scm-url:1007.18500.187585.0,pvid:88b445e7-6228-4e07-98e7-e0832645b8ed,tpp_buckets:668
https://www.mouser.com.tr/ProductDetail/Bosch-Sensortec/BNO055?qs=QhAb4EtQfbV8Z2YmISucWw==
https://tr.aliexpress.com/i/4000321899384.html
https://www.direnc.net/neo-7m-cift-anten-arayuz-gps-modul
https://www.direnc.net/neo-6m-arduino-gps-shield
https://tr.aliexpress.com/item/33057410509.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.73ba4bd6zb7f0m&algo_pvid=6aa27f7b-3b85-4fda-8f6a-bbb134c386ce&algo_expid=6aa27f7b-3b85-4fda-8f6a-bbb134c386ce-0&btsid=0be3743b15909369953933849e5b5e&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://www.digikey.com/product-detail/en/molex/2042870100/WM17024-ND/7798377
https://tr.aliexpress.com/item/4001110331054.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3c234647AYk4Ep&algo_pvid=31cdd8eb-324b-4563-b7ec-9a954d52c374&algo_expid=31cdd8eb-324b-4563-b7ec-9a954d52c374-37&btsid=0b0a556716161719223043947ec93f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603
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Li-Po Pil (Kurtarma Sistemleri) Leopard Power 2600 
mAh 7.4V 2S 30C Lipo 
Batarya 

1 adet 285 TL K GittiGidiyor 5-7 gün 

Li-On Pil (Ana, Yedek, Payload 
PC) 

SONY-MURATA VTC6 
18650 3.7V 3000mAh  

3 adet 235 TL K HepsiBurada 7-14 gün 

Kamera (Payload) RunCamNano2 1 adet 230 TL K RunCam 5-7 gün 

Kompozit Gövde Üretimi Fiberglass Alt ve Üst gövde 4000 TL K Özel İmalat MİTAŞ Kompozit 
ile 

5-7 gün 

Gövde İç Destekler, Motor 
Montaj Parçaları, Kanatçık, 
Faydalı Yük Ağırlığı 

Alüminyum, Çelik Motor Bloğu, 
Bulkhead, 

Kanatçıklar, Vidalar 

0 
TL(Sponsorlu) 

K Özel İmalat MMM Erbaa 
Firması İle 

5-7 gün 

Burun Konisi ABS Plastik  1 adet 300 TL T (Ostim Organize Sanayi) Özel 
İmalat 

5-7 gün 

Paraşütler, İpleri, Şok 
Kordonları 

Ripstop Nylon 3 adet 1550 TL K Özel İmalat (Diktirilecek) 5-7 gün 

https://www.gittigidiyor.com/oyuncak/leopard-power-2600-mah-7-4v-2s-30c-lipo-batarya_pdp_638778798
https://www.hepsiburada.com/sony-vtc6-18650-3-7v-3000-mah-li-ion-sarjli-pil-pm-HB000005RKWN
https://shop.runcam.com/runcam-nano-2/


Herkese Açık | Public 

Bütçe  Takım 
Logosu 

131 20 Mayıs 2021 Perşembe 
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR) 

Malzeme    Model/Malzeme Miktar Toplam Fiyat K/T Tedarik Kanalları Tedarik Süresi 

Birincil (CO2 Tüplü) Kurtarma 
Sistemi 

Pnömatik Silindir,CO2 
Tüpü, Manyetik Sensör 

1 adet 550 TL K Ankara Ostim Organize Sanayi 7-10 gün 

İkincil (Barut) Kurtarma Sistemi Barut 1 adet 600 TL K Ankara Ostim Organize Sanayi 7-10 gün 

Elektronik Parçalar  
(Mosfet, Direnç, Kapasitör vs.)  

Ana ve Yedek 
 Aviyonik Sistem 

. 100 TL T İnternet Üzerinden 7-14 gün 

Prototip & test  Mekanik ve Elektronik . 700 TL T (Ostim Organize Sanayi) Özel 
İmalat 

5-7 gün 

Baskı Devre Aviyonik 2 adet 250 TL  T PcbWay 12-20 gün 

DC Motor 12V 300 rpm 

Redüktörlü Mikro DC 
Motor 

2 adet 80 TL K Robotistan 5 gün 

DC Motor Sürücü BTS7960B 1 adet 77 TL K Robotistan 5 gün 

K : KESİN       T : TAHMİNİ TOPLAM BÜTÇE TUTARI ~11245 TL 

http://www.pcbway.com/
https://www.robotistan.com/12v-12mm-300-rpm-reduktorlu-dc-motor
https://www.robotistan.com/bts7960b-20-amper-motor-surucu-karti
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