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Yarışma Roketi Genel Bilgiler 

320 Mayıs 2021 Perşembe

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü
Boy (mm): 2790
Çap (mm): 128

Roketin Kuru Ağırlığı (g): 15978
Yakıt Kütlesi (g): 4835

Motorun Kuru Ağırlığı (g): 3043
Faydalı Yük  Ağırlığı (g): 4065

Toplam Kalkış Ağırlığı (g): 28100

Ölçü
Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 38,4
Rampa Çıkış Hızı (m/s): 25,5

Stabilite (0.3 Mach için): 0,31
En büyük ivme (g): 5.959

En Yüksek Hız (m/s): 249
En Yüksek Mach Sayısı: 0,75

Tepe Noktası İrtifası (m): 3034

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Birinci tercih : M1545

İkinci tercih : M2150

Motor Seçimleri

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Değişim Konusu ÖTR’de hangi 
sayfada

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

Aviyonik Sistemlerin 
Aktifleştirilmesi

Yansı 58 Aviyonik sistemlerin aktifleştirilmesi 
için kapak bulunuyordu.

Ana ve yedek uçuş bilgisayarının aktifleştirilmesi
için gövde üzerinde buton(switch) bulunacaktır,
faydalı yük aktifleştirilmesi gövde üzerinde
bulunan 6,5 mm çapındaki delikten çubuk yardımı
ile sağlanacaktır.

Ana-yedek uçuş bilgisayarı 
sensörler

Yansı 52 Ana uçuş bilgisayarında gyro sensörü 
yedek uçuş bilgisayarında basınç 
sensörü bulunuyordu

Ana uçuş bilgisayarından gyro sensörünün yedek 
uçuş bilgiyarından basınç sensörünün çıkartılması 

Ana-yedek uçuş bilgisayarı 
kontrolcü

Yansı 52 Ana uçuş bilgiyarsında kontrolcü 
olarak Arduino Nano, yedek uçuş 
bilgisayarında Arduino Uno 
bulunuyordu.

Ana ve yedek uçuş bilgisayarında kontrolcü olarak 
Teensy 3.6 kullanılacaktır.

Faydalı yük paraşüt rengi Yansı 45 Faydalı yük paraşüt rengi kahverengi 
seçilmişti

Faydalı yük paraşüt rengi haki (yeşil) olarak 
belirlendi
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Değişim Konusu Yeni içerik konusu? KTR’de içerik Detayı KTR’de hangi 
sayfada?

Aviyonik Sistemlerin 
Aktifleştirilmesi

Aviyonik sistemlerin 
aktifleştirilme 
buton(switch) ile 
sağlanacaktır.

Aviyonik sistemlerin aktifleştirilmesi için kullanılacak olan kapaklar rampada kapak
açılamayacağından dolayı kaldırıldı. Ana ve yedek uçuş bilgisayarının
aktifleştirilmesi için gövde üzerinde buton(switch) bulunacaktır. Gövde üzerinde
yapısal bütünlüğünün bozulmaması için butonlar içe gömülü seçilmiştir. Faydalı
yük aktifleştirilmesi gövde üzerinde bulunan 6,5 mm çapındaki delikten çubuk
yardımı ile sağlanacaktır. Gövde üzerindeki delik; faydalı yükün silindir gövdesi
üzerinde bulunan butona denk gelecek şekilde açılacaktır.

Ana-yedek uçuş bilgisayarı 
kontrolcü

Ana ve yedek uçuş 
bilgisayarında kontrolcü 
olarak Teensy 3.6 
kullanılacaktır.

Arduino Nano’daki haberleşme portlarının az olması sistemin işlemci hızından
kaynaklı verimsizleşmesinden dolayı daha hızlı işlem kabiliyetine ve çoklu
haberleşme portlarına sahip olan Teensy 3.6 kontrolcü olarak seçilmiştir.
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Değişim Konusu Yeni içerik konusu? KTR’de içerik Detayı KTR’de hangi 
sayfada?

Ana-yedek uçuş 
bilgisayarları sensörler

Ana uçuş 
bilgisayarından Gyro 
sensörünün yedek 
uçuş bilgisayarından 
basınç sensörünün 
çıkartılması

Şartnamenin ‘‘3.2.6.6. Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak
gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma prensipleri yer almalıdır (Ayrılmayı
gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden farklı olması gerekmektedir.
Bu durum uçuş bilgisayarlarında kullanılan kontrolcülerin hem aynı olması
durumunda hem de farklı olması durumunda geçerlidir.). (Belirtilen kriter ön
tasarım raporu aşamasından sonra geçerli olacaktır).‘’ Maddesine göre; Ana ve
yedek uçuş bilgisayarlarında farklı çalışma prensibinin sağlanması için ana uçuş
bilgisayarından gyro sensörü yedek uçuş bilgisayarından basınç sensörünün
çıkartılmıştır. Bu şekilde ayrılma kriterleri ana uçuş bilgiyarı için; basınç, yedek
uçuş bilgisayarı için; ivme ve hız olacaktır.

Faydalı yük paraşüt rengi Faydalı yük paraşüt 
renginin  haki (yeşil) 
olması

ÖTR’de seçilen kahverengi ripstop kumaş (faydalı yük paraşüt rengi) tedariğinin
zor olması nedeniyle daha ulaşılabilir olan haki (yeşil) renk ripstop kumaş tercih
edilmiştir.
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3-DOF KTR Raporu 27 Mayıs’da paylaşılacaktır.
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Roketin uçuş süresince Yükseklik-Zaman Grafiği
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Uçuş Öncesi Uçuş Esnası Uçuş Sonrası

1. Aviyonik kapak açılır
2. Altimetre; klipsli altimetre kapsülü

içerisine yerleştirilir
3. Aviyonik kapak vidaları alyan ile

sıkılarak kapatılır
4. Roket rampaya taşınır
5. Faydalı yük uçuş bilgisayarı aktive

edilir
6. Ana-yedek uçuş bilgisayarları

aktive edilir
7. Uçuş bilgisayarları kontrol edilir
8. Roketin yer istasyonu ile bağlantısı

kurulduktan sonra güvenli bir
mesafeden sinyal gönderilerek
motor ateşlenir

1. Başarılı olarak gerçekleşen uçuşun
ardından roketin ve faydalı yükün
GPS’ten konum bilgileri alınır

2. GPS ve buzzer yardımı ile roket ve
faydalı yük konumu tespit edilir

3. Kurtarma ekibi tarafından arama
çalışmaları yapılır

4. Roket ve bileşenleri kurtarılır
5. Faydalı yük kurtarılır

Zaman (s) İrtifa (m) Hız (m/s)

Fırlatma 0 0 0

Rampa 
tepesi

0,52 6 25,5

Burn out 5,4 774,42 245,25

Tepe noktası 26 3033,9 -0,56

Birincil 
paraşüt 
açılması

26 3033,9 -0,56

Ana paraşüt 
açılması 

115,96 501 -27

Yere iniş 175,41 -3,9 -8,34
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İvme/Zaman Grafiği
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Mach/Zaman Grafiği
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Gövde Elemanları

Burun Konisi Fiberglass Reçine Transfer Yöntemi 128 4 340

Burun Konisi ucu 6061 Alüminyum CNC Torna 36 - 60

Üst Gövde Fiberglass Filament Sarma Yöntemi 128 4 1090

Motor Gövde Karbon Fiber Prepreg Sarım Yöntemi 128 4 1300

Roket İçi Entegrasyon Gövdesi 7075 Alüminyum Tornalama 119,8 2 220

Kanatçık Karbon Fiber Vakum İnfüzyon Yöntemi 
Tip chord:9,6 
Root chord:32

3 320

Paraşütler

Ana Paraşüt Ripstop Naylon Özel Dikim 110 - 230

Birincil Paraşüt Ripstop Naylon Özel Dikim 110 - 130

Faydalı Yük Paraşütü Ripstop Naylon Özel Dikim 110 - 110

Şok Kordonları

Ana Paraşüt Şok Kordonu Elastic Cord Hazır Tedarik 110 - 120

Birincil Paraşüt Şok Kordonu Elastic Cord Hazır Tedarik 110 - 70

Faydalı Yük Paraşüt Şok Kordonu Elastic Cord Hazır Tedarik 110 - 50
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Gövde İçi Yapısal 
Destekler

Motor Bloğu 7075 Alüminyum Tornalama 119,8 - 12

Motor Kapağı 7075 Alüminyum Tornalama

Merkezleme Halkaları 6061 Alüminyum Tornalama

Burun Konisi Bulkhead 6061 Alüminyum Tornalama

Yaylı Kurtarma Sistemi

Orta Tutucu 7075 Alüminyum Tornalama 8 - 140

Yay Merkez 7075 Alüminyum Tornalama 24 5 190

Setskur Cıvata Çelik Hazır Tedarik 10 - 190

Güç Aktarıcı Plaka 7075 Alüminyum Su Jeti Kesim

Üst Sabitleyici plaka 7075 Alüminyum Tornalama

Alt Sabitleyici plaka 7075 Alüminyum Tornalama

Dişli Mekanizma 7075 Alüminyum Tornalama/Freeze

Yay(Serbest) 17-7 Paslanmaz Çelik Özel Üretim 30 3 150

Genel Yaylı Kurtarma Sistemi - - - - 269
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Alt Sistem Komponent Malzeme Üretim Yöntemi Adı Çap(mm) Cidar(mm) Uzunluk(mm)

Barut Kurtarma Sistemi
Barut Haznesi 7075 Alüminyum Tornalama 19 2 27

Hazne 7075 Alüminyum Tornalama 23 2 25

Faydalı Yük Kapsül 304 AISI Paslanmaz Çelik Tornalama 112 - 150

Aviyonik Sistem

Tahta Plaka Balsa - - 28 210

Bulkhead 6061 Alüminyum Tornalama

Somun 6061 Alüminyum Hazır Tedarik

Setskur Cıvata Çelik Hazır Tedarik 10 - 260

Ana-Yedek Ucuş Bilgisayarları PCB Özel Üretim

Motor Montaj
Motor Yatağı Kestamid Özel Üretim 85 5 1027

3/18-16 UNC Cıvata Çelik Hazır Tedarik
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Karabarut Kurtarma Sistemi: Yaylı Kurtarma Sistemi:
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Ana Paraşüt Şok Kordonu
Ana Paraşüt

Faydalı Yük Paraşüt

Faydalı Yük Paraşüt Şok Kordonu

Birincil Paraşüt
Birincil Paraşüt Şok Kordonu
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Roketin iki ayrı bölgesinde ayrılmanın gerçekleşmesinden dolayı iki adet kurtarma sistemi kullanılacaktır. İlk ayrılma için belirlenen
sistem olan kara barut kurtarma sistemi; ÖTR’de karşılaştırılan diğer sistemlere (CO2 gazlı sistem, pnömatik(piston) silindir sistem)
göre ihtiyaç duyulan itki kuvvetini gövdenin iç yapısında oluşturduğu yüksek basınç yardımıyla daha etkili şekilde sağlar. Motor
gövde ve ana gövdeyi kolaylıkla birbirinden ayırabilmekle beraber faydalı yük ile ana paraşütü fırlatabilmektedir. Mekanik olarak
verimli olan kara barut sistemi, daha hafif olması ve daha az yer kaplamasıyla diğer sistemlere göre üstünlük sağlar. Bununla
birlikte daha fazla test imkanı sunarak teorik olarak hesaplanan barut miktarının doğrulanmasıyla ideal ve güvenilir bir sistemin
oluşturulmasını sağlamaktadır.

Yay Özellik

Tel çapı, mm 2,5

Dış çapı,  mm 30 

Serbest uzunluk, mm 150

Aktif sarım sayısı (na) 17

Yay Sabiti (k), N/mm 1,045

Maksimum azami 
kuvvet, N

156,640

Yay endeksi (C) 11

Wahl gerilim faktörü 
(W)

1,131

İkinci ayrılmanın gerçekleşmesi için; ÖTR’de karşılaştırılan diğer sistemlere (CO2 gazlı sistem,
pnömatik(piston) silindir sistem) göre daha güvenilir olması, ek bir malzeme/parçaya gerek kalmadan
yeniden kullanılabilir olması, ihtiyaç duyulan itkinin ayarlanabilmesi ve aktifleştirmenin kontrol
edilebilir olmasından ötürü yaylı kurtarma sistemi kullanılacaktır. Yapılan hesaplamalar sonucunda yay,
özel üretim ile tedarik edilmiş olup gerekli itki miktarı elde edilmiştir. Paslanmaz Çelik 17-7
malzemesinden üretilen yayın uç tipi kapalı&kare’dir

Ayrılma için gerekli olan barut miktarı : mb =
P V

R T
=

Bası𝑛ç × 𝐻𝑎𝑐𝑖𝑚

266 𝑖𝑛
𝐼𝑏𝑓

𝐼𝑏𝑚
×3307°𝑅

454 𝑔𝑟𝑎𝑚

1 𝐼𝑏𝑓

=
𝑃 ×

𝜋
4
𝐷2 × 𝐿

266 𝑖𝑛 𝐼𝑏𝑓/𝐼𝑏𝑚 × 3307 𝑅˚
×

454 𝑔𝑟𝑎𝑚

1 𝐼𝑏𝑓
=
15 ×

𝜋
4
5,04 2 × 21,26

266 × 3307 𝑅˚
×

454 𝑔𝑟𝑎𝑚

1 𝐼𝑏𝑓
= 3,24 𝑔𝑟𝑎𝑚

Bulkhead üzerinde oluşan toplam kuvvet,   F = 299,18 lbs
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• Yay ile ayrılma sisteminde; yay, somun ve sekskurlar için yüksek korozyon dayanımına sahip olan 17-7 Paslanmaz Çelik; yay
merkezi, güç aktarıcı ve sabitleyici plakalar ile geriye kalan mekanizma parçaları için çeliğe göre hafifliği ile üretim ve montaj
kolaylığı sebebiyle 7075 Alüminyum kullanılacaktır. Sistem yay, yay merkezi, üst ve alt sabitleyici plaka, güç aktarıcı plaka, orta
tutucu, dişli mekanizma, somun, sekskur cıvata ve DC motordan oluşur. Roket gövdesine M4 alyan başlı vida ile montajlanacak
olan üst ve alt sabitleyici plaka yaylı sistemin sabit kalmasını sağlar. Özel olarak üretilecek yay ve yayın bulunduğu yay merkez
parçası pim yardımı ile sistem gövdesinden ayrılması engellenir. Tasarımı hesaplamalara göre yapılan dişli mekanizma; yayı üst
sabitleyici plaka ile güç aktarıcı plaka arasında sıkıştırılması işlevini görür. DC motorun çalışması ile DC motor miline sabitli olan
dişli mekanizmanın dönerek ayrılması sonucu yayın serbest bırakılmasını sağlanır. Güç aktarıcı plaka; yayın serbest kalması
sonucu burun konisini itme işlevi görür. Kullanılacak olan orta tutucu, sekskur ve somunlar sistemin bir arada kalmasını sağlar.

• Kara barut ile ayrılma sisteminde, barut haznesi ve bulkhead bağlantı parçası için işlenebilirliği ve şekil alma kabiliyeti yüksek

olduğu için 7075 Alüminyum tercih edilmiştir. Sistem; barut haznesi, bulkhead bağlantı parçası ve e-match’ten oluşur. Aviyonik

bulkhead’e sabitlenecek şekilde tasarlanmış olan içi boş silindir ve içten dişli bağlantı parçası kara barut montajının son

aşamada gerçekleşmesini sağlar. İçi boş silindir ve dıştan dişli olan hazneler içerisine barut yerleştirilir, ardından kaptaki boş

hacim yanmaz kumaş ile doldurulur ve haznenin içine üstten e-match’ler ile bağlantı sağlanarak üstü bez bant ile

sızdırmayacak şekilde sarılır. Bağlantı parçalarına barut hazneleri döndürülerek montajlanacaktır. Ayrılma ile beraber paraşütün

tutuşması ve şok kordonunun kopmasını engellemek amacıyla ısı dayanımı yüksek olan aramid yanmaz kumaş kullanılacaktır.
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KURTARMA STRATEJİSİ

Roket tepe(apogee) noktası olan 3034 m irtifaya ulaştığı anda basınç sensörü tarafından alınan irtifa verisi kontrolcüye iletilir.
Kurtarma algoritması ile birlikte kontrolcünün verileri işlemesiyle ateşleme kartına komut gönderilir ve e-match bağlantılarının
tetiklenmesiyle kara barut ayrılma sistemi aktifleşir. Haznelere sıkı şekilde yerleştirilmiş olan kara barutun ateşlenmesi sonucu
roketin içinde oluşan sıcak gaz basıncı, üst gövde ile motor gövdeyi birbirinden ayırır. Ayrılma ile birlikte roket içi entegrasyon
gövdesi bölgesinde yer alan ve şok kordonu aracılığıyla roketin aviyonik bulkhead ile motor bulkhead’i arasında bağlantısı
sağlanan birincil paraşüt, gövdeden ayrılarak açılır ve roketin hızı düşürülerek savrulması veya takla atması önlenir. Açılan
birincil paraşütün hemen ardından roket ile bağlantısı kalmayacak şekilde faydalı yük kendi paraşütü ile birlikte ayrılarak
roketten uzaklaşır.
Roketin yerden 500 m irtifa ve 8,34 m/s düşüş hızına ulaşmasıyla birlikte basınç sensörü tarafından alınan irtifa verisi
kontrolcüye iletilir. Kurtarma algoritması ile birlikte, kontrolcü alınan verileri işleyerek DC motorun çalışması için komut
gönderir. Yay ayrılma sisteminin aktifleşmesiyle DC motor, dişli mekanizma ve ona bağlı olan somunu döndürerek cıvatayı
somundan ayırır. Sıkıştırılmış vaziyette olan yayın serbest kalmasıyla birlikte yayda depolanan enerji açığa çıkar ve güç aktarıcı
plaka ile burun omuzluğu itilir. Burun konisinin roketten ayrılma işlemi gerçekleşirken burun omuzluğunda yer alan ve şok
kordonu vasıtasıyla yay ayrılma sisteminin üst tarafta yer alan bulkhead’i ile burun konisi bulkhead’i arasında bağlantısı
sağlanan ikincil(ana) paraşüt ayrılarak açılır.
Roket ve bileşenlerinin güvenli ve hasarsız şekilde zemine inişi sağlanır.
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Motor gövde ve üst gövde arasında gerçekleşecek olan birinci ayrılma ile birincil paraşüt, faydalı yük ve paraşütünün
roketten ayrılması

Burun ve üst gövde arasında gerçekleşecek olan ikinci ayrılma ile ana paraşütün roketten ayrılması
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Paraşüt kumaşı ripstop seçilmiştir. Materyal pamuk, polyester, polyester-pamuk karşımı ve naylon-pamuk karışımı
gibi çeşitli ipliklerin, farklı gramajlarıyla üretilebilmektedir. İplik gerilme direnci(tenacity) en yüksek
kumaşlardandır. Çapraz tarama deseninde iç içe dokunmuş yırtılmaz takviye ipliklerine sahiptir. Bu teknikle,
kumaş üzerinde oluşan minik kare şeklindeki dokuma hücreleri, delinme gibi durumlarda deliğin büyümesini
engeller. Özel örgü tekniği sayesinde yırtılmaz, ince, hafif, su geçirmez ve dayanaklı olması nedeniyle bu kumaş
tercih edilmiştir. Paraşüt ipleri için hafif ve dayanıklı olduğu için parakord ip seçilmiştir. Kullanılacak olan paraşüt
bağlantılarını sağlayan şok kordonları için kalınlığı 6 mm olan elastik kordon tercih edilmiştir. Paraşüt ipleri roket
gövdesine şok kordonu yardımıyla mapa, fırdöndü ve karabina ara elemanları kullanılarak bağlanacaktır.

Üretim Yöntemleri :

Üretim için tedarik edilen kumaşı kesmeden önce, dikiş payı bırakılarak paraşüt tasarımına uygun kavisli üçgen
şeklinde ve kubbe deliği şeklinde kalıplar çıkartılır. Ripstop kumaş çıkartılan kalıplara göre kesilir. Üçgen kavisli
parçalar; dikim esnasında birbirleriyle iyi uyması ve kolaylık sağlanması için, hem kavisli kenarlar boyunca hem de
alt kenar boyunca kıvrılarak, teyel atılır. Kesilen üçgen kavisli parçaların birleştirilerek dikimi için; endüstriyel dikiş
makinesinde yeterli mukavemeti sağlamak ve kumaş kenarlarını kapatmak için, fransız kesik dikişi ve sürfile
kullanılır. Birleştiren üçgen kavisli parçaların üzerine kubbe deliği kalıbı referans alınarak; önyargı bandı ile dikiş
atılır. Ardından ön yargı bandı paraşütün iç kısmında kalacak şekilde kesim işlemi yapılır. Maksimum mukavemet
sağlamak için üçgen kavisli parçaların birleştirilmesinde ve kubbe deliği önyargı bandı ile güçlendirilmiştir. Bu
üretim tekniğiyle paraşütler ; daha dayanıklı ve kolay üretilecektir.

Roketin güvenli bir şekilde inişi paraşütler ile sağlanacaktır. Kurtarma sistemi için birincil paraşüt ve ana paraşüt olmak üzere iki 
adet paraşüt kullanılacaktır. Roketten bağımsız olarak kurtarılacak olan faydalı yük için bir adet paraşüt kullanılacaktır.

Özellik Ripstop

m2

başına 

ağrılık 

67 g/m2
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• Birincil paraşüt :  

Kubbe deliği çapı : 
1,4

0,3
≈ 5 ≤ 10

Birincil paraşütün kubbe deliği 
çapı 0,3 m olarak hesaplanmıştır.
Düşüş hızı : 𝒗 = 25,15 m/s

• Ana paraşüt :

Düşüş hızı : 𝒗=  7,58 m/s

Kubbe deliği çapı : 
3

0,6
= 5 ≤ 10

Ana paraşütün kubbe deliği çapı 
0,6 m olarak hesaplanmıştır.

• Faydalı yük paraşütü :

Kubbe deliği çapı :  
1,4

0,3
≈ 5 ≤ 10

Faydalı yük paraşütünün kubbe deliği 
çapı 0,3 m olarak hesaplanmıştır.

Düşüş hızı : 𝒗 =  7,67 m/s

Apogee’den hemen sonra roketin savrulmasını önlemek için motor gövde ve üst gövdenin ayrılması ile açılacak olan birincil
paraşüt, roket içi entegrasyon gövdesi bölgesinde yer alır. Yerden 500 m yükseklikte, burun konisi ve üst gövdenin ayrılması ile
açılacak olan ana paraşüt, burun konisi omuzluğunda yer alır. İlk ayrılmanın gerçekleşmesi ile birincil paraşüt açıldıktan sonra
4,065 kg ağırlığında olan faydalı yük, roketten tamamen bağımsız olarak kendi paraşütü ile bırakılır. Faydalı yük paraşütü, üst
gövdede faydalı yük ile birlikte yer almaktadır. Birincil paraşüt ve faydalı yükün roketten ayrılırken paraşüt, ipleri ve şok
kordonunun tutuşması engellenmesi için yanmaz kumaş kullanılacaktır.

Paraşüt kubbe deliği çapı hesaplama :
𝐷

𝑑
≤ 10

D : paraşüt çapı [m]
d : kubbe deliği çapı [m]

Paraşüt düşüş hızı hesaplama denklemi :

𝑣 : düşüş hızı [m/s] ; m : kütle [kg] ; g : yer çekimi ivmesi [m/ s2] ; 

ρ : hava yoğunluğu [kg/m3]  (ISA şartlarında 1,225 kg/𝑚3 baz 
alınmıştır.) Cd : Sürükleme katsayısı (küresel paraşüt için 𝐶𝑑= 0,75) ;
A : paraşüt alanı [m2] ; D : paraşüt çapı [m] ; π : pi sayısı 

𝑣 =
2𝑚𝑔

𝜌𝐶𝑑𝐴
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Tüm paraşütler için tasarlanan model, kubbe delikli küresel paraşüttür. Seçilen paraşütün sürüklenme katsayısı 0,75’dir.
Paraşütlerin içine dolan havayı az miktarda dışarı çıkaran kubbe deliklerinin kullanımı ile birlikte roketin sallanması ve dönmesi
azaltılarak düz bir iniş yapması sağlanacaktır. Kubbe deliği, paraşütün stabilitesini daha da artırır ve "şişmesini" önler.

Paraşütler Katlanmış Çapı Açık Çap Kubbe Deliği Çapı  Düşüş Hızı Renk Malzeme
İp Boyu / 
İp Sayısı

Şok Kordonu 
Uzunluğu

Birincil paraşüt 11 cm 100 cm 30 cm 25,15 m/s Sarı Ripstop nylon 280 cm / 10 215 cm

Ana paraşüt(ikincil) 11,5 cm 300 cm 60 cm 7,58 m/s Kırmızı Ripstop nylon 450 cm /12 585 cm

Faydalı yük paraşütü 11,8 cm 140 cm 30 cm 7,67 m/s Haki(Yeşil) Ripstop nylon 270 cm / 8 100 cm

Faydalı Yük 
Uçuş Bilgisayarı

Model İşlevi

Haberleşme 
Modülü

Xbee PRO 
S2C 

Verilerin yer istasyonuna 
gönderilmesini sağlar.

Kontrolcü Arduino
Nano

Uçuş bilgisayarının işlemcisi 
olarak kullanılır.

Basınç Sensörü BME 280 Basınç verilerinin ölçülmesini 
sağlar.

GPS NEO7M Enlem-Boylam-Yükseklik 
verilerinin elde edilmesini sağlar. 

Roket Ana-Yedek 
Uçuş Bilgisayarı

Model İşlevi

Haberleşme 
Modülü

Xbee PRO S2C Verilerin yer istasyonuna gönderilmesini sağlar

Kontrolcü Teensy 3.6 Uçuş bilgisayarının işlemcisi olarak kullanılır.

Basınç Sensörü BME 280 Basınç ve sıcaklık verilerinin ölçülmesini sağlar.

GPS NEO7M Enlem-Boylam-Yükseklik verilerinin elde edilmesini sağlar. 

İvmeölçer-Jiroskop BNO 055 İvme ve eksen verilerinin ölçülmesini sağlar

GPS GY-NEO6M Enlem-Boylam-Yükseklik verilerinin elde edilmesini sağlar. 
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Paraşüt Açılma Testi:

Test faydalı yük paraşütü ile gerçekleştirilmiştir. Pandemi koşulları dolayısıyla tedarik edilemeyen kahverengi ripstop kumaş
yerine haki(yeşil) renkli ripstop kumaş kullanılmıştır. İpler parakord paraşüt ipidir. Tasarlanan faydalı yük paraşüt modeline ve
ölçülerine birebir uyumlu olacak şekilde üretim gerçekleştirilmiştir.
Testin yapıldığı hava koşulları 32˚C sıcaklık ve güneybatı yönünde esmekte olan 9 km/s rüzgar hızı şeklindedir. İlk olarak
parakord paraşüt ipleri sonrasında yük şok kordonuna bağlanmıştır. Yapılan testte 3,5 kg yük altında paraşüt, serbest düşme ile
20 m yükseklikten bırakılmıştır. 11 m sürüklenme ile yük, paraşüt ve bağlantı parçalarının hasarsız bir şekilde inişi
gerçekleştirilmiştir. Paraşüt ve bağlantı elemanlarının ağırlık ve sürükleme kuvvetine dayanımı test edilmiştir.
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İlerleyen tarihte test videosu çekilecek olan yaylı kurtarma sistemi
üretimi Gaziantep Üniversitesi Makine İmalat Atölyesinde
tamamlanmıştır. Üretimde yapılan işlemler tornalama ve
freezedir. Güç aktarıcı plaka ilerleyen zamanda su jeti yöntemi ile
tasarlanan sisteme uygun şekilde kesilecektir.Sistem yayı
Paslanmaz Çelik 17-7 özel olarak üretilmiştir. Gerekli itki miktarını
verebilmesi için tüm hesaplamalar ÖTR zamanında yapılmıştır.
Yandaki görsel yayın serbest halidir. DC motor bağlantısının
sağlanması ile birlikte test videosu başarılı şekilde çekilecektir.Test
sonucu yayın itki kuvveti, sistemin sağlamlığı, gerekli DC motor
torku ölçülecektir.

Kurtarma Sistemleri Testi :

Tedariği pandemi dolayısıyla yeni gerçekleşen karabarut için;
gerekli hazne ve bulkhead bağlantı parçası daha önceden tedarik
edilen Al—7075 ile Gaziantep Üniversitesi Makine İmalat
Atölyesinde gerçekleştirilecektir. Sistem üretiminin ardından test
videosu 27 Mayıs’da sisteme yüklenecektir.
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Faydalı yük; kapsülü içinde aviyonik sistemi bulundurmakla birlikte toplam 4065 gram ağırlığındadır. Faydalı yük kapsülü; üst 
ve alt kapak ile silindir gövde malzeme olarak 304 Paslanmaz Çelik üç kısımdan oluşur.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Özellik
304 Paslanmaz 

Çelik  

Yoğunluk, gr/cm3 8 

Akma Dayanımı, MPa 240 

Çekme Dayanımı, MPa 590

Uzama, % 40

Elastisite, GPa 193

Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :

Faydalı yük kapsülü için tedarik edilmesi kolay, korozyon dayanımı ve yoğunluğu
yüksek olan 304 Paslanmaz Çelik malzemesi tercih edilmiştir. Silindir gövdenin belirli
kısmında, faydalı yük uçuş bilgisayarından daha iyi sinyal alınması için fiberglass
parça kullanılacaktır.

Üretim Yöntemleri :

Üst kapak ve alt kapak tornalama işlemi ile üretilecektir. Silindir gövde, suntanın
dayanacağı çıkıntı ile birlikte tornalama işlemiyle üretilerek vargel işleme ile delikler
açılacaktır. Switch’in montajlanacağı parça tornalama işlemi ile üretilecektir.
Fiberglass parça üzerinde basınç sensörünün iç ve dış basıncı algılayabilmesi için delik
açılacaktır.

Faydalı yük kapsülü içinde elektronik sistemin sabitlenebilmesi için iki adet sunta bulunur. İlk sunta silindir gövdenin içinde
bulunan çıkıntıya, diğer sunta ile alt kapağa montajlanacaktır.
Üst kapak-silindir gövde-alt kapak bağlantısı M4 alyan başlı vida ile sağlanacaktır.
Faydalı yük aviyonik sistemi aktivasyonunun sağlanması için kapsül üzerinde buton(switch) yer alacaktır. Silindir gövde üzerine
sabitlenecektir.
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Faydalı yük elektronik sistemi; batarya LiPo pil, haberleşme modülü Xbee
PRO S2C, GPS modülü NEO7M ve sensör olarak BME280 bulunduran
Arduino Nano tabanlı bir uçuş bilgisayarından oluşmaktadır. Yer
istasyonuyla iletişim için kablo anten kullanılacaktır.
Uçuş bilgisayarında bulunan BME280 basınç sensöründen alınan sıcaklık ve
basınç değerleri sayesinde meteorolojik bilgilerin elde edilmesi
sağlanacaktır. Bilgilerinin yer istasyonuna başarılı bir şekilde aktarılması ile
faydalı yükün işlevi yerine getirilir.

Roketin rampaya yüklenmesinin ardından faydalı yük aviyonik sisteminin aktivasyonu için; çubuk yardımı ile gövde üzerinde
delikten silindir gövdeye yerleştirilen buton(switch)’a basılacaktır.
Roketin apogee noktasına ulaşmasıyla basınç sensöründen alınan veriler kontrolcü tarafından işlenir ve ateşleme kartına
komut gönderilir. Kara barut ayrılma sistemi aktifleşmesiyle motor gövde ile üst gövde arasında ilk ayrılma gerçekleşir. Birincil
paraşüt açılır ve faydalı yük kendi paraşütü ile roketten tamamen bağımsız olarak bırakılır.
Faydalı yük uçuş bilgisayarından aktarılmış olan veriler, yer istasyonunda bulunan haberleşme modülü aracılığı ile okunur.
Güvenli bir şekilde inişi gerçekleşen faydalı yükün GPS’ten alınan konum bilgileri sayesinde bulunur.
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Motorun yanmasıyla birlikte yüksek sıcaklığa maruz kalan motor alt kapağının ANSYS ortamında termal-gerilme analizi
yapılmıştır. Termal-gerilme analizi termal analiz ve yapısal analiz olmak üzere iki analiz içerir. Bu analizde; ilk olarak geçici termal
analiz daha sonra statik yapısal analiz yapılmıştır.

Analizde mesh değeri 5 mm olarak girilmiştir. Geçiçi termal analizde; motor nozzle’ının çıkış sıcaklığı hesaplanarak, kompleks
yapılı olan motor alt kapağına ortalama sıcaklık değerleri girilmiştir. Statik yapısal analizde; sabit destekler seçildikten sonra,
motor alt kapağı üzerindeki toplam yük hesaplanarak değerler girilmiştir. Analiz sonuçları görsellerde görüldüğü gibidir. Motor
alt kapağının uğrayacağı maximum deformasyon 0,25 mm’dir. Buna bağlı olarak ısıl hatalar analizi yapılmıştır. Isıl hatalar bir
parçanın imalat sürecinde sıcaklık değişimleri sonucunda uğradığı geometrik hatalardır. Motor alt kapağı malzemesi
mukavemet oranı yüksek Al 7075 olduğundan dolayı; yüksek oranda ısıl hata sonucu alınmamıştır.
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Analizde kullanılan mesh değeri burun konisi gövdesi için 0,009m; burun
konisi ucu için 0,005m’dir.Uçuş analiz verilerine göre; en yüksek hız motor
yanmasından hemen sonra 249m/s ve bu zamana denk gelen hava sıcaklığı
277,29K’dir. Bu sıcaklık değeri kullanılarak 0,75 M ve havanın özgül ısı oranı
1,4 için; durgunluk sıcaklığı (stagnation temperature)
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ANSYS programı ile burun konisinde yüksek hızlarda oluşabilecek şok
dalgalarının neden olduğu sıcaklık artışı için transient thermal analysis(geçici
termal analiz) yapılmıştır. Analiz, bir sistemin zaman içinde sabit ve değişen
sınır koşullarına nasıl tepki verdiğinin değerlendirilmesidir.

Burun konisine radyasyon etkileri uygulanırken Al 6061 için emissivity değeri
0,11 Fiberglass emissivity değeri 0,75’dir. Elde edilen analiz verileri grafikte ve
analiz görsellerinde görüldüğü gibidir. Bu veriler ile; burun konisi ile ucundan
çıkan eğik şok dalgaları arasındaki akış özelliklerini, ucun yan duvarlarına
beklenen konvektif ısı akısını ve durgunluk noktası konvektif ısı akısı belirlenir.

uygulanarak 308,48 K olarak hesaplanmıştır.

𝑇0
𝑇
= 1 +

𝛾 − 1

2
𝑀2
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Bir bütün olarak SOLIDWORKS programında modellenen
roketin CFD akış analizi ve simülasyonu ANSYS Fluent
ortamında gerçekleştirilmiştir. Mesh kolaylığı sağlanabilmesi
için burun konisi ucu ve kanatçık kenarları yumuşatılırken uçuş
boyunca çıkacağı maksimum hız değeri 249 m/s olarak
belirlenerek ses hızı altında basınç ve hız kontürleri
incelenmiştir. Roketin herhangi bir noktasında türbülansın
oluşmadığı gözlemlenerek aerodinamik açıdan tasarım
uygunluğu test edilmiştir. Akıştan kaynaklı oluşan maksimum
basınç değeri 1702 Pa olarak gözlemlenmektedir.Roket mesh yapısı
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Aerodinamik kuvvetlere maruz kalan kanatçıklarda

rastlanan flutter, yapı tarafından salınım hareketi başlatan

bir reaksiyon gösterir. Hızı artışı ile birlikte aerodinamik

yükler gövdenin kalıcı deformasyonuna neden olana dek

harmonik salınımlar artabilmektedir. Kanatçıkların

deforme olduğu hız değeri 484,18 m/s şeklinde

hesaplanmıştır. Bu değer, roketin ulaşabileceği maksimum

hız olan 249 m/s değerini aşmaktadır. Akış

simülasyonlarında üretilen hız ve basınç kontürleri

gözlemlenebilmektedir.

Kanatçık mesh yapısı
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Ana Aviyonik CAD Yedek Aviyonik CAD
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Aviyonik sistemde; ana ve yedek olmak üzere birbirinden farklı iki adet, uçuş bilgisayarı bulunmaktadır. Ana ve yedek aviyonik
sistemler tamamen özgün sistemler olarak tasarlanmıştır. Her iki uçuş bilgisayarının da kendisine ait güç kaynağı ve sensörleri
bulunur. Kurtarma sistemlerini aktive edecek olan eyleyicilere (DC Motor ve e-match) ikisi de bağlıdır. Uçuş bilgisayarlarının
birinde ya da bağlı olduğu sistemlerde gerçekleşecek kritik problem ve işlevsizlik halinde, diğer uçuş bilgisayarı aralıksız bir şekilde
çalışmaya devam eder. Bu sayede kurtarma sistemlerinin aktifleştirilmesi ve güvenli uçuş sonrası roketin kurtarılması başarıyla
gerçekleşir.

Uçuş bilgisayarları sayesinde gerçekleşecek olan ayrılmalarda; ana uçuş bilgisayarı ve yedek uçuş bilgisayarı farklı algoritmalara
bununla birlikte farklı çalışma prensiplerine sahiptir. Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarının; kurtarma sistemlerini tetiklemesi için
basınç sensöründen elde edilecek irtifa verileri, ivme sensöründen elde edilecek ivme verileri, GPS aracılığı ile elde edilecek düşey
eksendeki hız verileri kullanılacaktır.

Ana aviyonik➔ irtifa
Yedek aviyonik➔ ivme ve hız
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Ana Aviyonik – Detay/1

Devre Elemanları:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

BME280 Basınç Sensörü BME280
1100hPa basınca ve 9200m 
irtifaya kadar ölçüm

İrtifa  ve basınç ölçmek 
amacıyla kullanılmaktadır.

GY-NEO7M GPS NEO7M
2.5m sapma değeriyle 50000 
metreye kadar ölçüm.

İrtifa, hız ve konum bilgilerini 
ölçmek için kullanılmaktadır.

Xbee PRO S2C Haberleşme 
Modülü

PRO S2C 10km' ye kadar iletişim.
Verilerin yer istasyonuna 
aktarımı için kullanılmaktadır.

Teensy Kontrolcü 3,6 180 Mhz işlemci ve pin sayısı.

Verilerin algoritmaya göre 
işlenmesi ve 
kurtarma sekanslarının 
gerçekleştirilmesi
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Ana Aviyonik – Detay/2

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Sistem Blok Diyagramı :

• Kontrolcü, işlemciler, ve sensörler breadboard üzerinde
çalıştırılıp gerekli testler gerçekleştirildikten sonra kart
üretimi (PCB) yapılacaktır. Breadboard seçilme nedeni;
tasarlanan devreleri birbirlerine lehimlemeden kolaylıkla test
edilmesine, baskı devre veya delikli plaketler üzerine
aktarılmadan önce deneyerek kontrol edilmesine olanak
sağlar. Bu sayede ana uçuş kart tasarımı yapılır. Ana uçuş
devre kart tasarımı, PCB basım firmalarına ücret karşılığında
teslim edilip hazır bir şekilde tedarik edilecektir. Bu sürecin
uzaması durumunda veya gelen kartta hata olabilmesi
ihtimaline karşı tedbir amaçlı yapılacak işlem ise; ana uçuş
devre kart tasarımını bakır veya epoksi plakete aktarıp
kontrolcüyü, işlemcileri ve sensörleri devreye entegre ederek
ana uçuş kartının üretimi yapılacaktır.

Kart Üretim Yöntemleri : 
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Ana Uçuş Bilgisayarı Kart Tasarımı: 
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2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Algoritma :  

Parametre Adı Veri Nedeni Aralık

Apogee Parametresi
(1.Ayrılma)

Basınç=İrtifa Basınç farkından irtifa tespitinin kolay yapılmasından dolayı apogeedeki kurtarma
sistemini tetiklemek için kullanılacaktır. Roketin yüksekliği önceki yükseklikten küçük bir
değer olduğu an tetikleme gerçekleşecektir.

Yükseklik<= Max. 
Yükseklik

Ana Paraşüt Parametresi
(2.Ayrılma)

Basınç=İrtifa Basınç farkından irtifa tespitinin kolay yapılmasından dolayı 450-550 metre irtifa
arasındaki kurtarma sistemini tetiklemek için kullanılacaktır. Bu değerler arsında kurtarma
sistemi tetiklenerek ana paraşüt açılacaktır.

450<Yükseklik<550

Veri filtrelemesinde Kalman filtresi kullanılacaktır. Bu filtre uygulanırken, kalman kazancı, kalman değeri, öngörülen değer, hata

kovaryansı gibi terimler kullanılır. Bu filtreden istenen, eldeki ölçümü önceki ölçümle karşılaştırması, çıkan hata payına göre

ölçümü düzenlemesidir. Tahmini hata payı ve ölçümdeki hata payına göre Kalman Gain hesaplanır. Bu değer 0 ile 1 arasında olup,

0’ a yaklaştıkça ölçümler tutarsız ve tahminler stabil, 1’ e yaklaştıkça ölçümler tutarlı ve tahminler stabil değildir. Örnek vermek

gerekirse; 𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛 𝐾. =
𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑦ı

Tahmini Hata Payı+Ölçülen Hata Payı

Bu kazanca göre oluşturulacak filtre algoritması; Tahmini Değer=Önceki Tahmin+Kalman K.(Ölçüm-Önceki Tahmin) şeklinde

olmaktadır. Bu sayede veriler daha gürültüsüz şekilde işlenmektedir.

Veri Filtreleme Detayları :
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Algoritma : 
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Devre Elemanları: 
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Adı Kodu Seçim Kriteri Açıklama

GY-NEO6M GPS NEO6M
5m hassasiyete, 50000 metre 
irtifada ölçüm 
yapabilirmektedir.

İrtifa, hız ve konum bilgilerini 
ölçmek için kullanılmaktadır.

BNO055 Jiroskop-İvmeölçer BNO055 9 Eksenli Ölçüm
İvme ve eğim bilgilerini 
ölçmek için kullanılmaktadır.

Xbee  PRO S2C Haberleşme Modülü PRO S2C 10km' ye kadar iletişim.
Verilerin yer istasyonuna 
aktarımı için kullanılmaktadır.

Teensy Kontrolcü 3,6 180 Mhz işlemci ve pin sayısı.

Verilerin algoritmaya göre 
işlenmesi ve 
kurtarma sekanslarının 
gerçekleştirilmesi
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Sistem Blok Diyagramı : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/2
Kart Üretim Yöntemleri : 

• Kontrolcü, işlemciler, ve sensörler breadboard üzerinde
çalıştırılıp gerekli testler gerçekleştirildikten sonra kart
üretimi (PCB) yapılacaktır. Breadboard seçilme nedeni;
tasarlanan devreleri birbirlerine lehimlemeden kolaylıkla
test edilmesine, baskı devre veya delikli plaketler üzerine
aktarılmadan önce deneyerek kontrol edilmesine olanak
sağlar. Bu sayede ana uçuş kart tasarımı yapılır. Ana uçuş
devre kart tasarımı, PCB basım firmalarına ücret karşılığında
teslim edilip hazır bir şekilde tedarik edilecektir. Bu sürecin
uzaması durumunda veya gelen kartta hata olabilmesi
ihtimaline karşı tedbir amaçlı yapılacak işlem ise; ana uçuş
devre kart tasarımını bakır veya epoksi plakete aktarıp
kontrolcüyü, işlemcileri ve sensörleri devreye entegre
ederek ana uçuş kartının üretimi yapılacaktır.
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Yedek Aviyonik – Detay/2
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Yedek Aviyonik – Detay/3
Parametre Adı Veri Nedeni Aralık

Apogee Parametresi 
(1.Ayrılma)

İvme Apogee noktasındaki eğim 0 veya 0' a yakın olduğunda tetikleme gerçekleşecektir İvme<=0

Ana Paraşüt Parametresi 
(2.Ayrılma)

Hız 450-550 metre aralığındaki hız open rocket verilerimize yakın olduğunda kurtarma sistemi 
tetiklenecek ve ana paraşüt açılacaktır.

-27,117<Hız<-26,691

Veri filtrelemesinde Kalman filtresi kullanılacaktır. Bu filtre uygulanırken, kalman kazancı, kalman değeri, öngörülen değer, hata

kovaryansı gibi terimler kullanılır. Bu filtreden istenen, eldeki ölçümü önceki ölçümle karşılaştırması, çıkan hata payına göre

ölçümü düzenlemesidir. Tahmini hata payı ve ölçümdeki hata payına göre Kalman Gain hesaplanır. Bu değer 0 ile 1 arasında olup,

0’ a yaklaştıkça ölçümler tutarsız ve tahminler stabil, 1’ e yaklaştıkça ölçümler tutarlı ve tahminler stabil değildir. Örnek vermek

gerekirse; 𝐾𝑎𝑙𝑚𝑎𝑛 𝐾. =
𝑇𝑎ℎ𝑚𝑖𝑛𝑖 𝐻𝑎𝑡𝑎 𝑃𝑎𝑦ı

Tahmini Hata Payı+Ölçülen Hata Payı

Bu kazanca göre oluşturulacak filtre algoritması; Tahmini Değer=Önceki Tahmin+Kalman K.(Ölçüm-Önceki Tahmin) şeklinde

olmaktadır. Bu sayede veriler daha gürültüsüz şekilde işlenmektedir.

Veri Filtreleme Detayları :

Yedek uçuş bilgisayarında, ana uçuş bilgisayarında uygulanan filtreleme yöntemi uygulanacaktır.
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Algoritma : 

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yedek Aviyonik – Detay/3
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Ana – Yedek Aviyonik

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Ana – Yedek Aviyonik Bilgisayar Arasındaki Geçiş: 

Ana Uçuş Bilgisayarı ve Yedek Uçuş Bilgisayarı arasındaki geçiş, belirtilen haberleşme dahilinde sağlanacak ve olası bir hata

durumunda, Yedek Uçuş Bilgisayarına geçilip ayrılma sekanslarını üstlenerek, ayrılmaları gerçekleştirecektir.

Ana Uçuş Bilgisayarı ile Yedek Uçuş Bilgisayarı arasında I2C protokolü kullanılarak haberleşmeleri sağlanır. Bu protokol senkron bir

haberleşme sağlar. Kontrolcülerin SDA(Serial Data Line) ve SCL (Serial Clock Line) pinleri kullanılarak gerçekleştirilen bu

haberleşme türünde, master ve slave olarak veri alıp veren sistem oluşturulur.Bu bağlantıda slave olarak atanan kontrolcü 7 ve

10 bitlik adresler kullanırken master olarak atanan kontrolcü 8 bitlik adreslere sahiptir. Başlatma için logic 1 ve logic 0 komutları

kullanılır. Bu protokol Wire.h kütüphanesi ile kullanılmakta ve bu kütüphane ile kolay bir haberleşme sağlanmaktadır. Ana Uçul

Bilgisayarında oluşabilecek herhangi bir hata, bu haberleşme ile bertaraf edilip yedek uçuş bilgisayarına geçilecek ve güvenli

uçuş-ayrılma sekansları sağlayacaktır.
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İletişim:

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Veriler yer istasyonuna 2.4Ghz bandında gönderilecektir. Bu bant genişliği sayesinde iletişimin daha etkin olması planlanmaktatır. 

Bu veriler 0x00-0xFF kimlikleri arası frame tipi paketler ile aktarılacaktır. Bu paketler gönderilirken başlangıç ve bitiş belirten frame 

tiplerine sahiptir. Bu sayede alıcının ve vericinin akışı sağlıklı biçimde saklanmaktadır. Örneğin, verici Xbee modülü, alıcıya 0x8B 

Aktarım Talep adresi frame yapısını her veri aktarımı sonunda iletir ve frame ID ‘0’ olana kadar devam eder.

İletişim Modulü
Antensiz Dış Mekan 

Menzil
Anten ile Dış Mekan 

Menzil
RF Veri Aktarım Değeri Çalışma Frekansı

Xbee PRO S2C 3200m 10000m 250kb/s 2.4Ghz

İletişim modülü olarak belirlenen Xbee Pro S2C’nin; 63 mW çıkış gücü bulunur, menzili 3,2 km’e kadar ulaşır ve kullanılacak anten
ile bu menzil 10 km’e kadar arttırılır. Modül veri şifreleme kabiliyetine sahiptir, RP-SMA antenlerle kullanılacaktır. Bu modül
verileri 2,4 GHz bandında iletme kabiliyetine sahiptir bununla birlikte RF ile kablosuz veri iletimi yapmaktadır.
Modülün seçim kriterleri şunlardır; 
• Arayüzünde kolaylık sağlaması.
• Programlamanın kolay yapılabilmesi.
• Menzil avantajı
• IEEE 802.15. 4 network protokolü kullanması.
• Tek noktadan çoklu noktaya ve peer to peer iletişiminin hızlı olması.
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Yer İstasyonu :

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
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Anten Tipi Kazanç(dBi) Polarizasyon
Bant 

Genişliği
Ağırlık

Konektör 
Tipi

Özellikler Dipol 5
Linear-
Vertical

2.4Ghz 30g RPSMA

Yer istasyonu, ana uçuş bilgisayarı ve yedek uçuş bilgisayarında 2,4
GHz band genişliğindeki RPSMA tipli anten kullanılacaktır. Bunun
sebebi, daha uzun menzildeki haberleşmenin sağlanması, kullanılacak
kablosuz haberleşme modülü ile uyumlu olması, kazanç değerinin
yeterli olmasıdır.
Xbee modülleri ile birlikte kullanılan XCTU’nun sunduğu kolay arayüz
yapısıyla konfigürasyon daha hızlı yapılacaktır. Yer istasyonuna
aktarılan veriler, Arduino IDE arayüzündeki seri port ekranı
düzenlenerek daha kolay ve anlaşılır bir biçimde okunacaktır.
Kullanılacak antenlerin empedans değeri 50 ohm olup veri iletimi
esnasında oluşacak gürültülerden daha az etkilenmektedir.

Yer İstasyonu Şeması:
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Yer İstasyonu İletişim arayüzündeki güç ihtiyacı :

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

ANA/YEDEK 
UÇUŞ 

BİLGİSAYARI

Yol Kaybı(3km) -110dB

Aktarım Gücü 18dBm(63mW)

Verici Anten Kazancı 5dBi

Kablo Kayıp Payı 4dB

Alıcı Anten Kazancı 5dBi

Toplam Sinyal Kazancı -78dBm

Hassasiyet -101dBm

Link Marjin 23dBm(200mW)

Voltaj Akım Güç

BME280 Basınç 
Sensörü

3.3V 1mA 33mW

BNO055 Gyro 3.3V 13mA 42.9mW
SD Kart Modülü 3.3V 100mA 330mW
Xbee PRO S2C 3.3V 31mA 102,3mW
NEO7M GPS 5V 35mA 175mW
Teensy 3.6 3.3V 80mA 264mW

Ana Toplam Akım= 247mA Ana Toplam Güç=904,3mW
Yedek Toplam Akım= 259mA Yedek Toplam Güç=914,2mW

Toplam Güç 
İhtiyacı

Ana [Link Marjin + Sensörlerin Toplam Güç İhtiyacı = (200mW + 904,3mW) = 1104,3mW]                                           
Yedek [Link Marjin + Sensörlerin Toplam Güç İhtiyacı = (200mW + 914,2mW) = 1114,2mW(337,6mA)]

Toplam Akım 
İhtiyacı

Ana [247mA+335mA = 582mA]                                                                                                    
Yedek [259mA+337,6mA=596,6mA]

Pil Kapasitesi Ana ve Yedek (1600mAh)
Pil Voltajı Ana ve Yedek (7.4V)
Karta Uygulanacak 
Voltaj

Ana (3.3V)                                                                                                                   
Yedek (3.4 V)

Çalışabilme Süresi
Ana (1600mAh/582mA=2.79 h)                                                                                                   

Yedek (1600mAh/596,6mA=2.68 h)
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• Apogee Noktası Basınç Algoritması Testi: Test atölyede basınçlı kapta yapılmıştır. Apogee noktası deneysel olarak kabın içindeki
hava basıncı azaltılmıştır. Test sonucu apogee noktasına kadar oluşturulan basınç değişimleri değerleri yazılan kodlardan irtifa
verileri çıktı olarak alınmıştır. Bu sayede algoritma tarafından apogee noktası tespit edilmiştir.

• Apogee Noktası İvme Algoritması Testi: Test kampüste açık havada , drone kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Apogee noktası
deneysel olarak dronenun tam gaz ile irtifa kazandırılıp belli bir yükseklikte durup geri iniş yapılmıştır.Bu hareket ile apogee
durumundaki ivme değişimi simüle edilmiştir.Elde edilen bu ivme değişiminden yaptığımız yedek aviyonik algoritması ile
ivmenin sıfır ve altındaki noktanın apogee noktası tespiti edilmiştir.

• 2. Ayrılma Noktası Basınç Algoritması Testi : Test atölyede basınçlı kapta yapılmıştır. Apogee noktası deneysel olarak kabın
içindeki hava basıncı azaltılmıştır. Test sonucu 550m ile 450m irtifa noktalarına kadar oluşturdumuz basınç ve basınç
değişimleri değerlerini, yazdığımız kodlardan irtifa verileri çıktı olarak alınmıştır.. Bu sayede algoritma tarafındna 2. ayrılma
noktası tespit edilmiştir.

• 2. Ayrılma Noktası Hız Algoritması Testi: Kampüste açık alanda yapılmıştır. Birim zaman. başına yer değişiminin kontrol
edilebilmesi için hareket halindeki drone ile yedek ayiyonik sistemi ve algoritması ile gpsten alının saniye başına konum
değişimini hız verisine dönüştürdüğü ve bu veri ile ikinci ayrılma noktası tespiti yapılmıştır

• Kurtarma Sistemi Tetikleme Algoritması Testi: Kampüste açık alanda yapılmıştır. Kurtarma sistemi algoritmasına göre
oluşturulan kodlarla kurtarma sırasında sensörler tarafından alınan verilere bağlı olarak uçuş bilgisayarının kurtarma
sistemlerine göndereceği tetikleme komutları test edimiştir. Test sonucunda tetikleme komutlarının çalıştığı, tetikleme
komutlarının süreleri elde edilmiştir.
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- İletişim testleri 
• Xbee telemetri haberleşme modülü ulusal stoklarda olmadığından dolayı pandemi dolayısıyla tedarik edilemedi ve bu nedenle 

iletişim testleri gerçekleştirilemedi.
• Basınç Sensör Testi: Atölyede basınçlı kap içerisinde yapılmıştır. Sensör kapalı bir kaba koyup içerisindeki basıncı artırarak veya 

azaltarak gelen basınçverileri ve test edilmiştir. Verilen basınç miktarına bağlı olarak değişen basınc miktarları irtifa verisi elde 
edilmiştir.

• İvmeölçer Testi: Test kampüste açık havada , drone kullanılarak gerçekleştirilmiştir.  dronenun  hareketleri ile ivme kazandırılıp 
bu hareketler durumundaki ivme değişimi verileri elde edilmiştir.

• GPS Testi: Kampüste açık alanda otomobil ile yapılmıştır. Otomobil ile gps sensörünün konumunu değiştirip konum verileri elde
edilmiştir . Elde edilen bu veriler online konum verileri sağlayan platformlardaki verilerle karşılaştırılmıştır.
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Yedek uçuş bilgisayarı : Ana uçuş bilgisayarı :
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Özellikler
G-5/G-9 Fiberglass

(melamine)
6061 Alüminyum

Yoğunluk, gr/cm3 1,9 2,7

Çekme Dayanımı, MPa 255 310

Young Modülü, GPa 16,5 69

Uzama, % 2,5 12

Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri

:

Burun konisi için belirlenmiş olan fiberglass malzemesi, düşük maliyet, boyutsal stabilite ve işlenebilirliği ile birlikte
daha hızlı bir üretim sağlar.
Kompozit üretiminde küçük yarıçaplara kadar şekillendirme sorunlarını önlemek amacıyla burun konisi ucunda 6061
Alüminyum kullanılacaktır.

Üretim Yöntemleri

:

Burun konisi üretimi için reçine transfer yöntemi belirlenmiştir. Burun konisi geometrisine uygun iki kalıp (dişi ve erkek)
kullanılan reçine transfer yönteminde kalıp içine cam elyaf serilir ve kalıplar kapatılır. Malzemeye basınçlı olarak (vakum
yardımıyla) reçine enjekte edilerek serpilen cam elyafa nüfuz etmesi sağlanır. Kürlenmesi için ısıl işleme tabi tutulur.
Kalıptan çıkarılan burun konisinin zımpara yardımıyla yüzey pürüzleri giderilir. Bu üretim yöntemi ile birlikte kompleks
yapılar ek işleme gerek kalmadan üretilir ve yüzey hassasiyeti iyileştirilir. CNC Torna merkezinde tornalama işleminden
geçirilerek üretilecek olan alüminyum burun konisi ucu, alt yüzeyinde yer alan çıkıntı yardımıyla burun konisine
merkezlenerek geçirilirken yapıştırılmasında epoksinin kullanımıyla sızdırmazlığı sağlanacaktır.
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Roket tasarımına eşlik eden burun konisi seçimi, yüzey sürtünme
sürüklemesini en aza indirmeyi amaçlamaktadır.
Roket ses altı uçuş için tasarlandığından, belirlenmiş olan ojiv
geometrili burun konisi ekonomik ve aerodinamik açıdan idealdir.
Düşük sürtünme ile pürüzsüz bir yüzey sağlamakla birlikte
OpenRocket verilerine göre, yüksek maksimum hızda belirlenen
irtifaya ulaşılabilmektedir.

Tanjant ojiv profili, roket gövdesi
burun konisinin eğrisine teğet
olacak şekilde bir daire parçasıyla
oluşturulur.
Şekil parametresi değeri 1 olup
üst gövde ile yumuşak bir geçişe
sahiptir.

Alüminyum burun konisi ucu,
uçuş sırasında roketin ucunda
şok dalgası oluşumunun neden
olduğu ısınmaya karşı direnç
sağlar.

Tanjant ojiv profili :  L ≤ ρ 

x in 0 ile L arasındaki değişikliğine göre, 
herhangi bir x noktasındaki y yarıçapı :

Ojiv yarıçapı,
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Özellikler Hexcel AS4C Karbon Fiber

Yoğunluk, gr/cm3 1,78

Çekme Dayanımı, MPa 4723

Young Modülü, GPa 235

Uzama, % 1,8

Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :
Yüksek hızlarda oluşan rezonans dolayısıyla kırılma ile roketin inişi esnasında yere yüksek darbe altında çarpmaya karşı
kanatçıkların dayanıklı ve sert bir yapıda olması göz önünde bulundurularak malzeme olarak çekme dayanımı yüksek
olan karbon fiber belirlenmiştir.

Üretim Yöntemleri :

Kanatçık üretiminde daha az pürüz ve sürtünmeye sahip bir yüzey oluşturulabileceği için vakum infüzyon yöntemi
kullanılacaktır. Kanatçık geometrisine uygun CAD çizimi çıkarılır ve 3D baskı işleme aktarılarak kalıbı çıkarılır. Roket
gövdesine açılmış kanallara geçirilerek entegrasyonu sağlandıktan sonra karbon elyaf ve epoksi, vakum infüzyon
yöntemiyle gövdeye yapıştırılır ve vakum torbası ile kapatılır. İçerdeki hava emilmeye başlanır. Hava boşaldıkça vakum
torbası basınç uygulayarak epoksiyi aşağıya çeker, yapışması sağlanır. Son olarak oluşabilecek pürüzleri gidermek için
zımpara yapılır. Bu yöntem ile birlikte vakum sayesinde reçinenin liflerin arasına nüfuz etmesi kolaylaşır ve basınç ile
fazlalık reçine atılmış olur.
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Kanatçıkların uçuş boyunca gelen darbelere ve akıştan kaynaklı oluşan basınca karşı dayanımı ile iniş sırasında yapısal
bütünlüğün sağlanması göz önünde bulundurularak optimum olarak tasarlanmıştır.

Roketin istenilen irtifaya ulaşılabilirliği dikkate alınarak
kanatçıklarda üretim kolaylığı sağlaması ile birlikte
benzer kalınlık/kord uzunluğu oranına sahip olan kare
(square) kesiti kanatçık kesit profili olarak belirlenmiştir.

Optimum koşulları sağlamakla birlikte
0,3 Mach değeri için stabilitenin
korunması ile belirlenen irtifaya
ulaşılması için üç adet kanatçığın
kullanılması tercih edilmiştir.

Sq
u

ar
e

KANATÇIK GEOMETRİSİ 

Kırpılmış Delta (Clipped Delta Planform)

Simülasyonlarda kırpılmış bir delta planform, ses altı ve
transonik hızlarda diğer planformlara göre daha az etkili
olsa da gerçek uçuşta fark ihmal edilebilir düzeydedir.
Kırpılmış delta kanatçıklar, eğimli kenarlarının olmaması ve
iki planform arasındaki performans farkının ihmal edilebilir
olması nedeniyle imalat esnasında kolaylık sağlamaktadır.

Kanatçıklar için optimum şekil
ve tasarım kolaylığı sağlayan
kırpılmış delta (clipped delta)
geometrisinin kullanılması
tercih edilmiştir.
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Üst Gövde :
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Motor Gövde :
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Özellik
G-5/G-9 

Fiberglass
Yoğunluk, 

gr/cm3
1,9

Çekme 

Dayanımı, 

MPa

255

Young

Modülü, 

GPa

16,5

Uzama, % 2,5

Üst Gövde: Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Üst gövde malzemesi olarak belirlenen fiberglass; hafif, yüksek sinyal geçirgenliği,
titreşim sönümlemesi ve darbe dayanaklılığı sebebiyle tercih edilmiş olup yüksek
hava koşullarından etkilenmemektedir. Bununla birlikte işlenebilme ve kolay
tedarik edilebilme kolaylığı sağlamaktadır.

Üretim
Yöntemleri

:

Fiberglass üretim yöntemi filament sarma yöntemi olarak belirlenmiştir. Bobinler
üzerinde tutulan lif ipliklerinin makarından birkaç iplik çekilir ve ayırıcı taraklardan
geçirilir.Sertleştirici ve reçine sistemleri bir kap içinde karıştırılır ve daha sonra
reçine banyosuna boşaltılır. Reçine emprenye edilen lifler sıkıştırma silindirleri
arasından geçirilip pestil haline getirilerek taşıyıcı klavuzdan çekilir ve ardından
mandrel yüzeyi üzerindeki başlangıç noktasına yerleştirilir. Mandrel ve taşıyıcı
klavuz hareketleri başlatılır. Fiberler taşıyıcı klavuz yardımıyla belirli oryantasyonda
ve belirli bir hızda ekseni etrafında dönen mandrele sarılır.İstenilen kalınlığa veya
katman sayısına ulaştıktan sonra işlem tamamlanır. Ardından fiberglass, oda
sıcaklığında veya yükseltilmiş sıcaklıkta kurutulur. Sertleştikten sonra, mandrel
fiberglass parçadan çıkarılır.Bu yöntemle; yüksek oranda fiber yüklemesi, yüksek
mukavemet oranı, homojenlik ve elyaf oryantasyonu üzerinde kontrolü sağlanır.
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Üst gövde üretim yöntemi; filament sarmanın şematik gösterimi:
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Kara barut doldurulan haznelerin, aviyonik bulkhead’e sabitlenmiş bağlantı parçasına montajını son aşamada gerçekleştirmek için
ve herhangi bir acil müdahale anında aviyonik bölmede yer alan ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına ulaşımı kolaylaştırmak için üst
gövde üzerinde kapak açılacaktır. Kapak malzemesi olarak üst gövde yapısal bütünlüğünün bozulmaması için yüksek sinyal
geçirgenliği ve üretim kolaylığı dolayısıyla fiberglass kullanımı tercih edilmiştir. Sızdırmanın önlenmesi için kapağın üst gövdeye
bağlantısı vidalama ile sağlanacaktır. Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarını rampada aktifleştirmek için kapak üzerinde 2 adet buton
(switch) bulunacaktır.
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Özellik
Hexcel AS4C 

Karbon Fiber
Yoğunluk, 

gr/cm3
1,78

Çekme 

Dayanımı, 

MPa

4723

Young

Modülü, 

GPa

235

Uzama, % 1,8

Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:

Motor gövde malzemesi olarak belirlenen karbonfiber; düşük yoğunluk, yüksek
mekanik mukavemet, yüksek tokluk değerleri ve titreşim sönümlemesi sebebiyle
seçilmiştir. Düşük genleşme katsayısı sayesinde farklı sıcaklarda uzunluğu sabit
kalır, aşınma ve yorulma mukavemetleri oldukça iyidir.

Üretim
Yöntemleri

:

Karbon fiber üretim yöntemi prepreg sarım yöntemi olarak belirlenmiştir.
Prepreg karbon fiber; roketin gövde çapına uygun mandrelin etrafına sarılır,
farklı lif yönelimli katmanlar halinde kesilir. Bu katmanlar mandrel etrafına sıkı
bir şekilde sarıldıktan sonra, roller veya kompozit bir büzülme bandı ile sıkıca
sarılır. Bandın her sarımı, tüpün yalnızca birkaç milimetre aşağısına ilerler
böylece çok fazla örtüşme olması ve büzüldüğünde çok daha fazla konsolidasyon
basıncı oluşur. Sertlik kazanması için ısıtılarak kürlenmesi ve form kazanması
sağlanır. Sertleştirme tamamlandıktan sonra, mandrel, bitmiş tüpün
merkezinden çıkarılır. Bu yöntemle; yüksek mukavemet oranı elde edilir.
Kompozit kalınlığı, fiber ve matris malzemeler oranları homojendir.

Motor Gövde:
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Motor gövde üretim yöntemi; prepreg sarım şematik gösterimi:
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Burun konisi bulkhead’inde, yaylı kurtarma sistemi bulkhead’inde, aviyonik kapsül
bulkhead’inde, motor bloğunda ve faydalı yükte mapa bulunur. Kullanılacak olan
mapalar tek parça ve dövülmüş çelikten üretilen M8 erkek aybolt mapadır.

Ana uçuş bilgisayarında yer alan basınç sensöründe sağlıklı veri alınması sağlamak ve
roket içerisinde ortaya çıkabilecek aşırı basınçlanma problemini önlemek amacı ile roket
gövdesinde; üst gövdenin aviyonik bölümünde (yedek aviyoğine bakan taraf), omuzluk
bitiminde, ve motor bloğunun üst kısmında olmak üzere 4 mm çapa sahip toplam üç (3)
delik bulunur.
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Roket İçi Entegrasyon Gövdesi :
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri :

Ayrılma sırasında yüksek basınç ve sıcaklığa maruz kalacağı için
roket içi entegrasyon gövdesi (coupler) malzemesi özgül dayanımı
yüksek olan Alüminyum 7075 seçilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Roket içi entegrasyon gövdesi (coupler) üretim yöntemi olarak
tornalama seçilmiştir. Silindir halde alınan Alüminyum 7075 sıkı
geçme toleransına göre iç ve dış çaplarına uygun halde tornalama
işleminden geçirilir. Üst gövde entegrasyonunu sağlamak için
matkapla M4 vida deliği açılacaktır. Yüzey pürüzlerini gidermek
için yapılan tesviye işleminin ardından parlatma işlemi yapılır.

Üst gövde ile motor gövde entegrasyonu için roket içi entegrasyon gövdesi(coupler) kullanılacaktır. Roket için entegrasyon gövdesi
(coupler) üst gövdeye 6* adet M4 alyan başlı vida ile sabitlenirken, motor gövde ile 0,2 mm toleransla sıkı geçme olacak şekilde
entegre edilecektir. Böylelikle birinci ayrılma sistemi (kara barut sistemi) aktifleştiğinde, roket içi entegrasyon gövdesine
(coupler’a) sıkı geçen motor gövdenin üst gövde ile ayrılması gerçekleşecektir.

Özellikler
7075 

Alüminyum 

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,81 

Akma 

Dayanımı, MPa 

503 

Çekme 

Dayanımı, MPa

572 

Poisson Oranı 0,33 

Elastisite, GPa 71,7 
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Burun konisi bulkhead : 
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri :

Burun konisi bulkhead için malzeme olarak Alüminyum 6061
belirlenmiştir. Hafif olması ve yüksek mukavemet/ağırlık oranı
nedeniyle seçilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Burun konisi bulkhead için üretim yöntemi olarak tornalama
seçilmiştir. Silindir halde alınan Alüminyum 6061; burun konisi
bulkhead için dış çapa uygun, halde tornalama işleminden
geçirilir. Bulkhead’in burun konisine entegrasyonunu sağlamak
için matkapla M4 vida deliği ve mapa deliği açılacaktır. Yüzey
pürüzlerini gidermek için yapılan tesviye işleminin ardından
parlatma işlemi yapılır.

Burun konisinin ikinci ayrılma (yaylı sistem) sonrası roket gövdesi ile bağlantısı şok kordonu bağlı burun konisi bulkhead’i aracılığı
ile olacaktır. Bulkheadlerin burun konisi ile bağlantısı burun konisi içindeki çıkıntıya M4 alyan başlı vida ile sağlanacaktır.

Özellikler 6061 

Alüminyum

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,7

Akma 

Dayanımı, MPa 

276

Çekme 

Dayanımı, MPa

310

Poisson Oranı 0,33

Elastisite, GPa 68,9
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Aviyonik Kapsül Bulkhead : 
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Özellik Kapsam

Malzeme Bilgileri :
Aviyonik kapsül bulkheadleri için malzeme olarak Alüminyum 6061
belirlenmiştir. Hafif olması ve yüksek mukavemet/ağırlık oranı
nedeniyle seçilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Aviyonik kapsül bulkheadleri için üretim yöntemi olarak tornalama
seçilmiştir. Silindir halde alınan Alüminyum 6061; aviyonik kapsül
bulkheadleri için dış çapa uygun, halde tornalama işleminden
geçirilir. Bulkhead’lerin üst gövdeye entegrasyonunu sağlamak için
matkapla M4 vida deliği açılacaktır. Ayrıca her iki kurtarma sisteminin
aktifleştirilmesini sağlayacak kablo bağlantıları için, motor gövde
tarafında olan bulkhead’e; mapa için, ve kara barut haznelerinin
sabitleneceği bulkhead bağlantı parçaları için matkapla delik
açılacaktır. Yüzey pürüzlerini gidermek için yapılan tesviye işleminin
ardından parlatma işlemi yapılacaktır.

Aviyonik sistemin tek parça halinde rokete entegrasyonunu gerçekleştirmek için bulkheadler aracığıyla kapsül tasarlanmıştır.
Birinci ayrılma (kara barut sistemi) sonrası üst gövdenin motor gövde ile bağlantısı şok kordonu bağlı aviyonik kapsül bulkhead’i
aracılığı ile sağlanacaktır.

Özellikler
6061 

Alüminyum

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,7

Akma 

Dayanımı, MPa 

276

Çekme 

Dayanımı, MPa

310

Poisson Oranı 0,33

Elastisite, GPa 68,9
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Merkezleme Halkası : 
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:
Merkezleme halkaları için malzeme olarak Alüminyum 6061
belirlenmiştir. Hafif olması ve yüksek mukavemet/ağırlık oranı
nedeniyle seçilmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Merkezleme halkaları için üretim yöntemi olarak tornalama
seçilmiştir. Silindir halde alınan Alüminyum 6061; merkezleme
halkaları için motor yatağı dış çapına ve roketin iç çapına uygun
halde tornalama ve freze işleminden geçirilir. Merkezleme
halkalarının motor gövdeye entegrasyonunu sağlamak için
matkapla M4 vida deliği açılacaktır. Yüzey pürüzlerini gidermek
için yapılan tesviye işleminin ardından parlatma işlemi yapılır.

Motorun yatay eksende hareketinin önlenmesi ve motor yatağının motor gövde ile bağlantısı 2 adet merkezleme halkası ile
sağlanacaktır.

Özellikler
6061 

Alüminyum

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,7

Akma 

Dayanımı, MPa 

276

Çekme 

Dayanımı, MPa

310

Poisson Oranı 0,33

Elastisite, GPa 68,9
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Motor Bloğu :
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Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:
Uçuş sırasında motordan kaynaklı olarak yüksek itkiye ve sıcaklığa
maruz kalacağı için motor bloğu; malzeme olarak özgül dayanımı
yüksek olan Alüminyum 7075 belirlenmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Motor bloğu üretim yöntemi olarak tornalama seçilmiştir. Silindir
halde alınan Alüminyum 7075; motor bloğu için dış çapa uygun,
halde tornalama işleminden geçirilir. Motor bloğunun motor
gövdeye entegrasyonunu sağlamak için matkapla M4 vida deliği
ve mapa deliği açılacaktır. Ayrıca motorun sabitlenmesi için
matkapla motor bloğuna 3/8-16 UNC cıvata deliği açılacaktır.
Yüzey pürüzlerini gidermek için yapılan tesviye işleminin ardından
parlatma işlemi yapılır.

Motorun dikey olarak yukarı yönde hareketinin engellenmesi motor bloğu ile sağlanacaktır.

Özellikler
7075 

Alüminyum 

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,81 

Akma 

Dayanımı, MPa 

503 

Çekme 

Dayanımı, MPa

572 

Poisson Oranı 0,33 

Elastisite, GPa 71,7 
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Motor Alt Kapağı : 
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Motorun aşağı yönde hareketini engellenmesi motor kapağı ile sağlanacaktır. Motor alt kapağı roketin gövdesine entegre olacak
şekilde tasarlanmıştır.

Özellikler
7075 

Alüminyum 

Yoğunluk, 

gr/cm3

2,81 

Akma 

Dayanımı, MPa 

503 

Çekme 

Dayanımı, MPa

572 

Poisson Oranı 0,33 

Elastisite, GPa 71,7 

Özellik Kapsam

Malzeme 
Bilgileri

:
Uçuş sırasında motordan kaynaklı olarak yüksek itkiye ve sıcaklığa
maruz kalacağı için motor alt kapağı; malzeme olarak özgül
dayanımı yüksek olan Alüminyum 7075 belirlenmiştir.

Üretim
Yöntemleri

:

Motor alt kapağı üretim yöntemi olarak tornalama seçilmiştir.
Silindir halde alınan Alüminyum 7075; motor bloğu için dış çapa
uygun, halde tornalama işleminden geçirilir. Motor bloğunun
motor gövdeye entegrasyonunu sağlamak için matkapla M4 vida
deliği açılacaktır. Yüzey pürüzlerini gidermek için yapılan tesviye
işleminin ardından parlatma işlemi yapılır.
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1

5

4

3
2
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Motor Bölümü Mekanik Görünüm & Detay 
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Motor bölümü; motor(1), motor yatağı(2), merkezleme halkaları(3), motor kapağı(4) motor bloğu(5), cıvata ve vidalardan oluşur.
Seçilen her iki motor için de motor montaj stratejisi sırasıyla verilen adımlardan oluşmaktadır.
Merkezleme halkaları entegrasyon alanına gelmeden önce epoksi yardımı ile kestamid motor yatağına yapıştırılacaktır.
Montajlama işlemi için gerekli olan aletlerin entegrasyon alanına getirildiğinden emin olunur. Montajın ilk adımı olarak motor
bloğu motor gövdeye geçirilir ve vidalanır. Ardından merkezleme halkaları ve motor yatağı motor gövdeye geçirilir. Merkezleme
halkaları motor gövdeye vidalanır. Sonrasında motor, motor yatağına geçirilerek 3/8-16 UNC cıvata ile motor bloğuna sabitlenir.
Motor kapağı motor gövdeye vidalanır. Son olarak, motorun sağlamlığı kontrol edilir ve gerekli iyileştirmeler yapılarak montaj
tamamlanır.
Bu strateji sayesinde motorun eksenel olarak roket ile örtüşmesi, gövde içinde hareketinin engellenmesi, ve diğer sistemlerden
bağımsız şekilde rokete en son takılarak montajlanması sağlanmıştır.

2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Merkezleme halkaları, motor bloğu ve motor kapağı motor gövdeye montajında M4 alyan başlı
vidalar bağlantı elemanı olarak kullanılacaktır. Motor gövde montaj elemanları eşit uzaklıkta
vidalanarak maruz kalınan kuvvetler paylaştırılacaktır.
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Değişiklik Yapılan Parça Yapılan Değişiklik

Kanatçıklar
Kanatçık kesiti square yerine 
airfoil olacaktır.

Motor Gövde
Uzunluk 130 cm’den 117 
cm’e düşürülecektir.

Motor Yatağı 
Uzunluk 102,5 cm’den 89,3 
cm’e düşürülecektir

Değişken Birincil Motor İkincil Motor

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 38,4 49,3

Rampa Çıkış Hızı(m/s): 25,5 32,1

Stabilite (0.3 Mach için): 2,31 2,2

En Büyük İvme(g): 5,959 95,4

En Yüksek Hız(m/s): 250 264

En Yüksek Mach Sayısı: 0,75 0,79

Tepe Noktası İrtifası(m): 3034 3028



Herkese Açık | Public

Roket Bütünleştirme Stratejisi

8320 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Yarışma alanına gelmeden önce yapılacak bütünleştirme stratejisi; 
• Burun konisi ucu montajı; burun konisi ucu, burun konisine yapıştıralacaktır. Burun konisi ucunun çıkıntılı yapısı, burun konisine 

temas eden yüzey alanını arttırması sayesinde dayanımı güçlendirmesi planlanmaktadır. 
• Burun bulkhead montajı: burun konisinin iç kısmına bulkhead içeriden ... ile burun konisi bulkhead vidalama alanına 

vidalanacaktır. Şok kordonu mapası da takılarak yarışma alanı için üst gövde ile birleşmeye hazır hale gelecektir. burun konisi 
ve içındeki Bulkhead vidalama alanı tek parça halinde üretilecektir. Böylelikle paraşüt açılma anında maruz kalacağı şok 
kordonu kuvvetine dayanımı arttırılması planlanmaktadır. 

• Motor yatağı ve merkezleme halkaları: motor merkezleme halkaları, motor yatağına yapıştırılacaktır.
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• Aviyonik sistem ve bulkheadler: aviyonik sistem, iki adet bulkhead
arasına sekskur cıvata yardımı ile bir adet balsa sıkıştırılarak
somunlarla sabitlenerek aviyonik kapsülü oluşturur. Aviyonik kapsül
bulkheadine sonrasında karabarutun montajlanacağı bağlantı
parçaları vidalanır. Aviyonik kapsül mapası da takılarak üst gövdeye
montajı için hazır hale getirilir.

• Üst gövde ve coupler: üst gövde ve coupler 6 adet
M4 alyan başlı vida ile bütünleştirilecektir.

• Kanatçık ve gövde: kanatçık ve motor gövde aynı
malzemeden tek parça halinda üretilecektir. Kompozit
malzemelerin üretim yönteminden dolayı kanatçık ve
gövde bütüneşme dayanımı arttılırması
planlanmaktadır.

• Yaylı kurtarma sistemi ve faydalı yük bulkheadlerine ayrıca motor bloğa mapalar takılır.
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Yarışma alanında yapılacak montaj stratejisi: 
• Üst gövdeye yaylı kurtarma sistemi yayın sıkışmış hali ile yerleştirlir. Yaylı kurtarma sistemi bulkheadlerinin alyan başlı m4 vida 

ile üst gövdeye vidalanarak sabitlenir. 

• Üst gövdeye ana paraşüt ve burun konisine ana paraşüt şok kordonu yerleştirilir. Burun konisi sıkı geçme ile üst gövdeye 
geçerek üst gövde ve burun konisi bütünleşmesi sağlanır. 
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• Aviyonik kapsül açık olan aviyonik kapaktan yerleştirilir. Aviyonik kapsül bulkheadleri üst gövdeye vidalanarak sabitlenir. Faydalı
yük şok kordonu, faydalı yük paraşütü ve faydalı yük, üst gövdeye coupler tarafından yerleştirilir. Barut, barut haznelerinin
içine doldurulur ve hazneler içindeki boşluk yanmaz kumaşla doldurulurduktan sonra bantlama payı bırakılan yerden bez bant
ile bantlanır. Barut hazneleri, aviyonik kapaktan aviyonik bulkheadinde bulunan bağlantı parçalarına döndürelerek geçirilir.
Aviyonik kapak kapatılarak M4 alyan başlı vidalar ile vidalanır.
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• Motor blok, motor gövdeye M4 alyan başlı vidalar ile sabitlenir. Motor yatağına yapışmış halde bulunan merkezleme halkaları 
motor gövdeye geçirilir. 

• Merkezleme halkaları motor gövdeye alyan başlı M4 vidalar ile sabitlenir.  Motor, motor yatağına geçirilerek 3/8-16 UNC cıvata 
yardımı ile motor bloğuna sabitlenir. Motor alt tutucu plaka motor gövdeye alyan başlı M4 vidalar ile vidalanır. Motor gövdeye 
birincil paraşüt ve birincil paraşüt şok kordonu yerleştirilir. 

• Motor gövde, couplera sıkı geçme yardımı ile üst gövdeyle bütünleşir. 

https://www.youtube.com/watch?v=T9VNa5OR64cRoket Montaj Videosu:

https://www.youtube.com/watch?v=T9VNa5OR64c


Herkese Açık | Public

Yapısal Analizler/1  

8820 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

Burun konisi bulkhead mesh yapısı
Kurtarma esnasında açılan paraşütlerin maksimum hız değerine göre her bulkhead üzerinde
oluşan maksimum kuvvet değerleri MATLAB ortamında hesaplanarak statik yapısal analizine
tâbi tutulmuştur. Burun konisi bulkhead’i üzerinde oluşan maksimum kuvvet değeri 7811,6 N
olarak hesaplanıp ANSYS Workbench-Static Structural analizi yapılarak üzerinde oluşan eşdeğer
gerilim ve maksimum deformasyon verileri incelenmiştir. Maksimum gerilme değeri 0,14029
MPa, kullanılan malzemenin akma dayanımı ile karşılaştırıldığında yapının kurtarma esnasında
üzerine etki eden yüklere dayanabileceği görülmektedir. Maksimum deformasyon değeri ise
önemsenmeyecek değerde küçük olup kurtarma esnasında kırılma ihtimali minimuma
indirgenmiştir.

Eşdeğer gerilme (equivalent stress) dağılımı Toplam deformasyon dağılımı
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Motor alt kapağı mesh yapısı Eşdeğer gerilme(equivalent stress) dağılımı Toplam deformasyon dağılımı

Tasarlanan alt kapağın motorun 1840,2 N maksimum itme kuvveti altında ANSYS Workbench-Static Structural analizi yapılarak
üzerinde oluşan eşdeğer gerilim ve maksimum deformasyon verileri incelenmiştir.
Uygulanan kuvvet altında oluşan 0,03152 mm maksimum deformasyon değeri göz önünde bulundurularak hasar ve çatlakların
oluşum ve yayılım ihtimali düşük olup optimizasyona ihtiyaç duyulmamaktadır.
Kullanılan 7075 Alüminyum malzemenin akma dayanım değeri 503 MPa olup analiz sonucunda motor alt kapağı üzerinde
oluşan 22,617 MPa maksimum gerilme değerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.
Tasarlanan alt kapağın statik yapısal analizi sonucunda elde edilen verilere dayanarak motorun yüksek itki değerine olan
dayanımı ve kullanılan malzemenin uyumluluğu teyit edilmiştir.
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İlk burkulma modu için toplam deformasyon

3. burkulma modu için toplam deformasyon

2. burkulma modu için toplam deformasyon

4. burkulma modu için toplam deformasyon

Roketin üst gövdesi ile motor
gövdenin birbirinden ayrılmasında
kullanılan kara barutun ateşlenmesi
sonucu roketin içinde oluşan 103,42
kPa basınç altında fiberglass üst
gövdenin yapısında oluşabilecek
deformasyonun incelenmesi için
ANSYS Workbench-Static Structural
& Eigenvalue Buckling yöntemi

yardımıyla burkulma analizi yapılmıştır.
Her bir burkulma moduna karşılık
gelen farklı mod şekilleri ele alınarak
üst gövdenin 1,1311 mm
deformasyona uğrayarak burkulmanın
meydana geldiği kritik yük değeri
aşılmayan yük taşıma kapasitesine
sahip olduğu görülmektedir.
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Toplam deformasyon dağılımı

Eşdeğer gerilme dağılımı

Entegrasyon    gövdesi    ile     üst 
gövde       birleşim       bölgesinde 
gerçekleşen kara barut patlaması 
sonucu     yapıda      oluşabilecek 
deformasyonların     incelenmesi 
için   ANSYS  Workbench - Static
Structural analizi     yapılmıştır.

M4 vidalarda oluşabilecek maksimum deformasyon değeri, belirlenen dört adet kullanımla birlikte 0,1436 mm olarak elde
edilmiştir. Belirli emniyet sınırları içerisinde çalışabilmesi için M4 vidalar üzerinde oluşan maksimum eşdeğer gerilme değeri
0,6367 MPa olup akma sınırına ulaşmadan elastik bölgede kalması sağlanmaktadır.

Gövde          üzerinde         oluşan 
deformasyon ve eşdeğer gerilme 
değerleri   ile   yapının    emniyet 
sınırları   içerisinde   kalması    ve 
ayrılmanın      güvenli       şekilde 
gerçekleşmesi     sağlanmaktadır.

M4 vidalar üzerinde oluşan eşdeğer gerilme dağılımı

M4 vidalar üzerinde oluşan toplam deformasyon dağılımı
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Çekme testi: Gaziantep üniversitesi mekanik laboratuvarında mekanik test cihazı ile alüminyum, karbon fiber, cam elyaf ve 
kestamid malzemelerden alınan numuneler başarılı bir şekilde test edilmiştir. Plaka halinde alınan malzemelerden CNC 
makinesinde özel ölçülerde numune kesilerek standartlara uygun çekme testi numunesi hazırlanmıştır. Numune cihaz çeneleri 
arasına düzgün ve ortalayacak bir şekilde sıkıştırılır. Çenelerden birisi tek eksende ve sabit hızda hareket ettirilerek deney 
parçasına, gittikçe artan bir yükle kopuncaya kadar çekilmiştir. uygulanan çekme kuvvetti ve bu kuvvete karşılık gelen uzama 
olarak kaydedilmiştir. Çekme testi sonucunda; maksimum çekme gerilmesi, maksimum uzama alandaki azalma malzemenin oranti 
sınırı, elastiklik sınırı , akma sınırı ve çekme gerilmesi, kopma uzaması, kopma büzülmesi, tokluk ve gevreklik verileri elde edilip 
hesaplamalar yapılarak malzemenin yapısal/ mukavement özellikleri ve deformasyonu incelenmiştir. F; çekme kuvvetini 
(malzemeye uygulanan en yüksek kuvveti), Ao; numunenin ilk kesit alanını, lo; numunenin ilk ölçü boyunu, λ l ; numunede 
meydana gelen uzama miktarını gösterir.

Çekme gerilmesi: 

Kopma uzaması: 

𝜎ç =
𝐹

𝐴𝑜

K. 𝑈.= %
λ𝑙

𝑙𝑜
𝑥100
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Basma testi: Gaziantep üniversitesi mekanik laboratuvarında mekanik test cihazı ile alüminyum, karbon fiber, cam elyaf ve 
kestamid malzemelerden alınan numuneler başarılı bir şekilde test edilmiştir. Plaka halinde alınan malzemelerden CNC 
makinesinde özel şekilde kesilerek, standartlarına uygun basma testi numunesi hazırlanmıştır. Numune sabit sıcaklıkta ve tek 
eksende malzeme dağılıncaya kadar (yük taşıyamaz duruma gelene kadar ) basılması işlemi gerçekleştirilmiştir. İki basma kafası 
arasına yerleştirilen numuneye sabit bir hızla artan bir basma yükü uygulanmıştır. Numuneler sürekli olrak basma yükune maruz
bırakılırken, yığılma miktarları ölçülmüştür. Bu basma yükü neticesinde numune boyu sürekli kısılarıken numenin kesit alanı da 
sürekli artmıştır. Bu durum basma diyagramında gerilmede artış meydana getirmiştir.. Numune uçları ile basma plakaları 
arasındaki sürtünme kuvvetinden dolayı, fıçı olayı olarak adlandırılan şişme meydana gelmiştir. Basma testi sonucu birim şekil 
değiştirme (akma dayınımı), basma gerilmesi, elastisite modulü, yığılma(ezilme), kısalma yüzdesi, kesit büyüme yüzdesi verileri 
elde edilip hesaplamalar yapılarak numunelerin basma testi için yapisal/ mukavement özellikleri ve deformasyonu incelenmiştir. 
F; en büyük basma kuvvetini, Ao; başlangıç kesit alanını , ho; malzemenin ilk boyunu, h1; malzemenin kısalan boyunu 
göstermektedir.
Basma gerilmesi:                                        Ezilme(yığılma):

Serbest düşme testi :Gaziantep üniversitesi havacılık ve uzay bilimleri fakültesi çatı katından serbest bırakılarak karbon fiber, cam 
elyaf ve kestamid numuneleri başarılı bir şekilde test edilmiştir. Yere serbest bir şekilde düşen numunelerin bozulma, kırılma, 
çatlama vb. durumları incelenmiştir. Herhangi bir deformasyon gözlenmemiştir.

𝜎𝑏 =
𝐹

𝐴𝑜
% ∈=

ℎ𝑜 − ℎ1

ℎ1
𝑥 100
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Tüm malzemelerin seçim kriterleri ve belirlenen sistemle uyumluluğu ÖTR raporunda değerlendirilmiş
olup, roket üretiminde kullanılacak olan malzemeler KTR ile kesinleştirilmiştir.

Roketin OpenRocket ile ön benzetimi ve SOLİDWORKS 3D modellemesinin tamamlanması ile birlikte tüm
sistem parçalarının kütle bütçesi oluşturulmuştur.

İlgili excel dosyasında » Kütle Bütçesi « sunulmuştur.

KTR/KTR/UUMT VESTA Kütle Bütçesi.xlsx
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(KTR)

Gereksinim
Tasarım 

Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1
Optimizasyon Kriteri-2

Optimizasyon 
Kriteri-3

Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Motor Gövde 
Malzeme 

Seçimi

Karbon Fiber / 

Alüminyum              

motor gövde 

Çekme Dayanımı          

~(4000-6000) 

Mpa

Sertlik,                                 
Young Modülü
(200-400) GPa

Kütle                                      
(3000 - 4000) g
aralığında olmalı

(Yapısal testlerden gelen 
mukavemet 
gereksinimleri)

Motor Gövde 
Üretim 

Yöntemi

Prepreg Sarım

/ Sprey 

Kalıplama 

yöntemi

Fiber Yoğunluğu                

(Yüksek oran)

Üretim Kolaylığı & 

Yüzey Pürüzlülüğü

Kütle                                     
(3000 - 4000) g
aralığında olmalı

Yüksek sertlik ve 
mukavemet için etkili olan 
prepreg sarım yöntemi 
belirlendi. (sayfa 43)

Üst Gövde 
Malzeme 

Seçimi

Fiberglass / 

Alüminyum              

üst gövde

Çekme Dayanımı                
~(150-350) Mpa

Yüksek Sinyal 
Geçirgenliği & Yapısal 

Bütünlüğün Korunması

Kütle                                    
(2500 - 3500) g

aralığında olmalı

(Yapısal testlerden gelen 
mukavemet 
gereksinimleri)

Üst Gövde 
Üretim     

Yöntemi

Filament sarma                           
/ Elle 

Tabakalama
yöntemi

Reçine oranı                    
(Kontrol edilebilir 

olmalı)

Yüksek Mukavemet/
Ağırlık oranı 

Kütle                                     
(3000 - 4000) g
aralığında olmalı

Hafif ve sert gövde 
üretiminde etkili olan 
filament sarma yöntemi 
belirlendi. (sayfa 43)
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(KTR)

Gereksinim
Tasarım 

Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1
Optimizasyon 

Kriteri-2
Optimizasyon 

Kriteri-3
Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Kanatçık 
Malzemesi 

Seçimi

Karbon Fiber 
/ Alüminyum 

kanatçık

Çekme Dayanımı                 
~(450-1000) 

Mpa

Deforme olunan 
hız değeri (?)

Kütle                               
(100-250) g 

aralığında olmalı                                

Analiz sonucunda deforme olacağı hız 
değerine göre karbon fiber seçildi. 
(sayfa 23)

Kanatçık 
Üretim 

Yöntemi

Vakum 
İnfüzyon /    
El Yatırma 
yöntemi

Yapısal 
Bütünlüğün 
Korunması

Erişilebilirlik & 
Güvenilirlik

İşlem Kolaylığı &
Yüzey 

Pürüzlülüğü

Yüksek basınçtan kaynaklı işlem 
sağlamlığı ve güvenilirliği ile vakum 
infüzyon yöntemi olarak belirlendi. 
(sayfa 39)

Kanatçık -
Motor Gövde 

Montajı

Yapıştırma / 
Vidalama ile 
montajlama

Sızdırmazlık
Minimum 

Sürüklenme
Minimum Yüzey 

Alanı

Daha az sürüklenme ile istenilen irtifaya 
ulaşımı sağladığı için yapıştırılarak 
montajlanacaktır. (sayfa 39)

Kanatçık 
Sayısı Seçimi

3/4/5 adet 
kanatçık 
kullanımı

0,3 Mach için 
stabilite aralığı

(1,5-2,5)

Max. hız 
(249 m/s & 0,75 

M)

Minimum  
(Toplam) Kütle

(500-700) g

Apogee (3034 m) ve max. uçuş hızı 
(0,75 M) dikkate alınarak İrtifa–
Mach/Zaman grafiğine göre 3 kanatçık 
tercih edildi. (sayfa 12 & 14)
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(KTR)

Gereksinim Tasarım Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1
Optimizasyon 

Kriteri-2
Optimizasyon 

Kriteri-3
Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Kanatçık Kesiti 
Seçimi

Kare/Yuvarlatılmış 
/Airfoil kanatçık 

kesiti

Üretim 
Kolaylığı

Optimum Uçuş
Boyutsal 
Tutarlılık

Max. irtifa (3034 m) değeri ve 
tasarımla orantılı olarak üretim 
kolaylığı nedeniyle kare kesit 
belirlendi. (sayfa 12 & 38)

Kanatçık Geometri 
Seçimi

Clipped Delta/
Yamuk/Eliptik

Geometrisi

Mach Sayısı 
(0,6-0,8) M

Optimum Tasarım Üretim Kolaylığı
Tasarım ve dolayısıyla üretim 
kolaylığı sebebiyle clipped delta 
geometrisi belirlendi. (sayfa 38)

Merkezleme
Halkaları Sayısı

1 / 2 / 3 adet 
merkezleme halkası 

kullanımı

Doğru 
hizalama

Motoru minimum 
titreşim ile 
sabitleme

Toplam kütle 
(300-400) g
aralığında 

olmalı

İrtifada kaybı ve kütlede artışı 
önlemek için 2 adet tercih 
edildi. (sayfa 6)

Merkezleme
Halkaları Yerleşimi

Eşit aralıklarda 
hizalama / rastgele 

yerleşim

Optimum 
Uçuş

Eksenel Stabilite
0,3 Mach için 

stabilite aralığı
(1,5-2,5)

İrtifa simülasyon sonuçlarına 
göre stabil uçuş profili eşit 
aralıklarla hizalama ile 
sağlandı. (sayfa 12)
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(KTR)

Gereksinim Tasarım Seçenekleri
Optimizasyon 

Kriteri-1
Optimizasyon 

Kriteri-2
Sonuç ve Tasarıma Etkisi

Burun Konisi 
Malzeme Seçimi  

Fiberglass / Karbon Fiber 
Burun Konisi

Çekme
Dayanımı                          

~ (150-500) MPa

Kütle (1-1,5) kg 
aralığında olmalı

(Yapısal testlerden gelen 
mukavemet gereksinimleri).

Burun Konisi 
Geometri Seçimi

Ojiv/Parabolik/Konik/ 
Eliptik/Power/Haack serisi

0,3 Mach için 
stabilite aralığı 

(1,5-2,5)

Mach Sayısı       
(0,7-0,8) M

Belirlenen ojiv profili max. hız 
(0,75 M)’da belirlenen irtifayı 
sağlamaktadır. (sayfa 36)

Burun Konisi 
Üretim Yöntemi

Reçine transfer / 
Püskürtme

/ El yatırması yöntemi
Üretim kolaylığı İşlenebilirlik

Kompleks yapılı burun konisi 
üretim kolaylığı için reçine transfer 
yöntemi belirlendi. (sayfa 38)

Burun Konisi Ucu 
Geometri Seçimi

Ojiv/Parabolik/Konik/ 
Eliptik/Power/Haack serisi

Optimum 
Stabilite & Uçuş

Min. Sürüklenme 
& Sürtünme

Burun konisi ile uyumluluğu için 
ojiv serisi belirlendi. (sayfa 36)

Burun Konisi Ucu 
Üretim Yöntemi

CNC Tornalama / Döküm / 
Ekstrüzyon yöntemi

Üretim kolaylığı İşlenebilirlik
Üretim kolaylığı için CNC 
tornalama yöntemi belirlendi. 
(sayfa 38)
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No
Gereksinim 
Madde No

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No

Açıklama

1 3.1.10. Yarışmaya takım halinde katılmak zorunludur.

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

oluşmaktadır.

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

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

Gereken planlamalar ve 
listeler ÖTR'de sunulmuştur.

5 3.1.22. Uluslararası öğrenci ve katılımcılar ÖTR’de özellikle belirtilmelidir
6 3.1.23. Yarışma boyunca görev alacak takım üyeleri ve takım danışmanı listelenmelidir.

7 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).

Yapılan değişimler ilgili slaytta 
verilmiştir.

8 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.

9 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.

Üç (3) serbestlik dereceli uçuş
benzetimi ve modellemesi için
Matlab Simulink kullanmıştır.
Gerekli akış diyagramları ve
modelleme yapılmıştır.
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No
Gereksinim 
Madde No

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No

Açıklama

10 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.

Ek rapor olarak verilecek olan "ÜÇ (3) 
SERBESTLİK DERECELİ HAREKET 
DENKLEMLERİ İÇİN BENZETİM GELİŞTİRME 
KISTASLARI & LİTERATÜR TARAMASI" 
raporunda gerekli ayrıntılar yer almaktadır.

11 3.2.1.21. Benzetim ve uçuş verilerinin karşılaştırması uçuşun tepe noktasına kadar yapılacaktır.

12 3.2.2.1. Kurtarma sistemi olarak paraşüt kullanılmalıdır.
Kurtarma sisteminde ripstop kumaştan 
yapılacak olan paraşütler kullanılacaktır.

13 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.

Kademeli olarak tasarlanan, birincil paraşüt 
ve ana(ikincil) paraşüt kullanılacaktır.

14 3.2.2.5.
Birincil paraşüt ilk açılacak paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Birincil paraşüt azamî 
irtifadan hemen sonra (eğik atışın tepe noktasında) açılacaktır.

Operasyon konseptinde gerekli açıklamalar 
yapılmıştır.

15 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).

Analizler ve paraşüt hesaplamaları sonucu
gereken hız elde edilmiştir. Operasyon
konseptinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

16 3.2.2.7.
Birincil paraşütün bu hız aralığında çalışabileceğine dair gerekli analizler,
simülasyonlar ve testler önceden yapılmalıdır.

OpenRocket uçuş simülasyonu ile
gerçekleştirilen analizlerde birincil paraşüt
için gereksinimler sağlanmıştır. Zaman-hız
grafiğinde paraşüt açılma anı verilmiştir.
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No
Gereksinim 
Madde No

Gereksinim
Karşılama 
Durumu

KTR 
Slayt No

Açıklama

17 3.2.2.8.
Roketin bütün parçaları birbirine bağlı olarak tek bir paraşüt sistemi ile
kurtarılmalıdır. Operasyon konseptinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

18 3.2.2.9.
Faydalı yük, roketin parçalarına herhangi bir bağlantısı olmadan (hiçbir
noktaya şok kordonu vb. herhangi bir ekipman ile bağlanmadan) tek
başına kendi paraşütü ile “bağımsız” olarak indirilmelidir.

Motor gövde ile üst gövde arasında ilk ayrılmayı
gerçekleştirildiğinde birincil paraşüt açılır ve faydalı
yük kendi paraşütü ile roketten bağımsız olarak
bırakılır.

19 3.2.2.10.
İkincil paraşüt ana paraşüt olarak tanımlanmaktadır. Ana paraşüt en erken 
yere 600 m ve en geç 400 m kala açılmalıdır. Operasyon konseptinde gerekli açıklamalar yapılmıştır.

20 3.2.2.11.
Roketin ve parçaların hasar görmemesi için ana paraşütle taşınan yüklerin
hızı azami 9 m/s, asgari ise 5 m/s olmalıdır.

Analizler ve paraşüt hesaplamaları sonucu gereken hız
elde edilmiştir. Operasyon konseptinde gerekli
açıklamalar yapılmıştır.

21 3.2.2.15.
Sıcak gaz üreteçlerinde kullanılacak malzemelerin tipi ve miktarına yönelik
analizler ÖTR’de sunulmalıdır.

22 3.2.2.18.
Bağımsız olarak kurtarılacak bütün alt bileşenlerin (faydalı yük dâhil) 
üzerinde konum belirleyen bir sistem (GPS, radyo vericisi vb.) bulunacaktır. 

23 3.2.2.19. 

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

Her bileşen üzerinde konum belirlenmesi için GPS 
bulunur.
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24 3.2.2.20. 
Konum belirleyen sistemler yer istasyonuyla canlı ve sürekli konum verisi 
paylaşacaktır.

Haberleşme modülleri aracılığıyla her veri yer 
istasyonuna aktarılacaktır.

25 3.2.2.21. 
Bağımsız olarak kurtarılacak her unsur/parça üzerinde hızın ölçülebilmesine
yönelik bir sistem olacaktır.

Slayt 
45

Her bileşen üzerinde hız verisine dönüştürülerek elde
edilmesi için gerekli sensörler bulunur.

26 3.2.2.22. 
Elde edilen hız verileri yer istasyonuna canlı aktarılacaktır (Roketin düşüş
hızı bu sistem vasıtası ile tespit edilebilecektir).

Slayt 
45

Haberleşme modülleri aracılığıyla her veri yer
istasyonuna aktarılacaktır.

27 3.2.2.23. 
Her paraşüt birbirinden farklı ve koyu renkte (çıplak gözle uzaktan rahat 
görülebilmesi için) olacaktır.

Slayt 
45

Paraşüt renklerinde uzaktan rahat tespit edilebilmesi 
için; sarı, kırmızı ve kahverengi renkleri tercih edilmiştir

28 3.2.2.24.
Uzaktan gözle rahat tespit edilebilmesi için paraşütlerin kesinlikle beyaz ve
mavi renklerde veya bu renklerin farklı tonlarında olmaması gerekmektedir.

Slayt 
45

Paraşüt renklerinde uzaktan rahat tespit edilebilmesi 
için; sarı, kırmızı ve kahverengi renkleri tercih edilmiştir.

29 3.2.3.1. Faydalı yükün kütlesi asgari dört (4) kg olmalıdır. 
Slayt 

29

Faydalı yük; kapsülü içinde aviyonik sistemi 
bulundurmakla birlikte toplam 4065 gram 
ağırlığındadır.

30 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.

Slayt 
29

Faydalı yük kapsülü içinde aviyonik sistemin
sabitlenebilmesi için iki adet sunta bulunur. İlk sunta
silindir gövdenin içinde bulunan çıkıntıya, diğer sunta
ile alt kapağa montajlanacaktır. Üst kapak-silindir
gövde-alt kapak bağlantısı vidalama işlemi ile
sağlanacaktır.
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31 3.2.4.1
Lise ve Orta İrtifa ile Zorlu Görev kategorilerinde yarışacak roketlerin ses altı hızlarda uçması
gerekmektedir.

32 3.2.4.9

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.

33 3.2.4.10.

ÖTR ve KTR tasarım raporları boyunca taahhüt edilen rampadan çıkış hızlarının üretim sonrası 
ortaya çıkan roketin toplam kütlesi ile tekrar Open Rocket ile simüle edilmek suretiyle bu 
değerin sağlandığı ispatlanmalıdır. Yapılacak ispata ilişkin simülasyonlar AHR raporuna dâhil 
edilecektir (Simüle edilmiş Open Rocket dosyası AHR ile beraber teslim edilecektir).

OpenRocket grafikleri (Sayfa 14) ile
birlikte roketin genel tasarımı(Sayfa
5) üzerinde gösterilmiştir.

34 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.

Slayt 3

Roket gövdesinde; aviyonik
kısmında (yedek aviyoğine bakan
taraf), omuzluk bitiminde, ve motor
bloğunun üst kısmında olmak üzere
4 mm çapa sahip toplam üç (3)
delik bulunur.
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35 3.2.5.2
Roketler hem uçuş boyunca maruz kalacağı yapısal yüklere hem de taşıma/rampaya
yerleştirme esnasında maruz kalacağı yüklere dayanıklı olmalıdır.

Slayt 25 
& 22 & 
32 &35

36 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.

Slayt 
32 & 58          

Coupler ve burun omuzluğu 
ölçüleri belirtilen slaytlarda 
verilmiştir.

37 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.

Slayt 6
Gövde üzerinde çıkıntı yaratacak 
herhangi bir unsur 
bulunmamaktadır.

38 3.2.5.12

Şekil 5’de fırlatma rampası ile kaydırma ayağı arasındaki bağlantının kesiti verilmiştir. Bu
kesitte kırmızı parça kaydırma ayağı olup, gri sigma profil parça fırlatma rampasıdır. Mavi
renkli parça ise kaydırma ayağını roket gövdesine sabitleyen vidadır (Görselde roket
bulunmamaktadır). Şekil 4 ve Şekil-5’de görüleceği üzere 6 metrelik fırlatma rampası sigma
profil ve destekleyici unsurların entegrasyonundan üretilmiştir.
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39 3.2.6.1. Roket içerisinde biri “ANA” diğeri “YEDEK” olacak şekilde iki (2) adet, birbirinden farklı uçuş
bilgisayarı bulunmalıdır.

Slayt 47
Aviyonik kapsülde ana ve yedek 
olarak 2 adet farklı uçuş 
bilgisayarı bulunur.

40 3.2.6.2. Bu iki uçuş bilgisayarı da güç kaynağı ve sensör(ler) içermelidir. Slayt 53
İki uçuş bilgisayarı da Li-Po güç 
kaynağı ve sensörleri
içermektedir.

41 3.2.6.3. İki uçuş bilgisayarı da ayrılma sistemlerini çalıştıracak eyleyiciye/eyleyicilere bağlı olmalıdır. Slayt 48 Uçuş bilgisayarlarının ikisi de 
eyleyicilere bağlı olacaktır.

42 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.

Slayt 50

Sistemler arası geçiş sağlanacak 
olup bozulma durumunda diğer 
uçuş bilgisayarı kurtarma 
işlevlerini yerine getirecektir.

43 3.2.6.5 Ana ve yedek uçuş bilgisayarları özgün veya ticarî sistem olabilir.

44 3.2.6.6.

Uçuş bilgisayarları (ana ve yedek) kullanılarak gerçekleşecek ayrılmalarda farklı çalışma
prensipleri yer almalıdır (Ayrılmayı gerçekleştirecek sensörün/sensörlerin birbirinden farklı
olması gerekmektedir. Bu durum uçuş bilgisayarlarında kullanılan kontrolcülerin hem aynı
olması durumunda hem de farklı olması durumunda geçerlidir.). (Belirtilen kriter ön tasarım
raporu aşamasından sonra geçerli olacaktır).

Slayt 52

Ana ve yedek uçuş bilgisayarında 
farklı model sensörler 
kullanılmıştır. Çalışma prensipleri 
birbirinden farklıdır.
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45 3.2.6.7
Farklı kontrolcülerin kullanılması durumunda, sensörlerin farklı olması koşulu
aranmamaktadır.

46 3.2.6.8.

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

Slayt 48

Eyleyiciler ana ve yedek uçuş
bilgisayarlarına bağlanacak, algoritmik
ayarlamalarda istemsiz açılmanın önüne
geçilecektir.

47 3.2.6.9. Kurtarma sistemleri istemsiz olarak aktif konuma gelmemelidir. Slayt 48
Yapılacak algoritmik ayarlamalarla, 
istemsiz aktivasyonun önüne geçilecektir.

48 3.2.6.10.
Roket parçalarının yer istasyonundan uzak yerlere düşeceği göz önüne alınmalı ve alıcı-
verici antenlerin menzili roketlerin uçuş yörüngesi dikkate alınacak şekilde seçilmelidir.

Slayt 55
Antenlerin seçimleri gereken menzilleri 
sağlayacak şekilde seçilmiştir.

49 3.2.6.11.
RF modülüne giden güç ölçülerek link bütçesinin yapılması gerekmekte ve ilgili tasarım 
raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 55
Güç hesabı ile ilgili link bütçesi 
hazırlanmış, sunulmuştur.

50 3.2.6.12.

Roket üzerindeki aviyonik alt sistemler ve sensörler uçuş esnasında maruz kalacakları 
titreşim, basınç ve şok gibi etkiler altında görevlerini rahatlıkla yerine getirmelidir. 
Bu kapsamda gerekli koruyucu önlemler alınmalı, tasarım doğrulama aşamasında ilgili 
testler gerçekleştirilmeli ve sonuçları ilgili tasarım raporlarında sunulmalıdır.

Slayt 54

Kart üretim yöntemleri ve testlerinin 
açıklandığı yansıda, aviyonik alt sistem ve 
sensörlerin testleri belirtilen şekilde 
yapılacaktır. 

51 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. 
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52 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.

Slayt 58
Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarının 
aktivasyonu için kullanılacak anahtarlara, 
tasarlanan kapak üzerinden erişilecektir.

53 3.2.6.17.
Sistemde Li-Po vb. pil kullanacak takımların “Li-Po Safe Bag” kullanmaları 
gerekmektedir.

Slayt 53 Li-Po piller için safe bag temin edilecektir.

54 3.2.6.19.
Kullanılan pillerin roketin ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede ve yeterince dolu 
olmalıdır.

Slayt 53
Piller için Li-Po charger kullanılacak, pil 
doluluğu sağlanacaktır.

55 3.2.6.22. Karar verme parametrelerinde sensörlerden okunan veri(ler) esas olmalıdır. Slayt 48
Bütün karar vericiler sensör verilerini 
kullanmaktadır.

56 3.2.6.23.

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

Slayt 9 Gereken akış diyagramları verilmiştir.

57 3.2.6.24.
Sensörlerden okunan veriler doğrudan kullanılmamalı ve herhangi bir hatalı okuma
ya da sensör hatası durumu göz önünde bulundurulmalıdır. Bu gibi durumlar için
alınacak önlemler (filtreleme vs.) ilgili tasarım raporlarında detaylı anlatılmalıdır.

Slayt 53
Sensör verileri doğrudan kullanılmayacak, 
belirtildiği üzere filtre kullanılacaktır.
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58 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.

59 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.

60 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.

Slayt 92-
93-94

Optimizasyonu gerçekleştirilen gereksinimler 
ve optimizasyon kriterlerinin seçeneklere 
göre değerlendirmesi tablo şeklinde 
yapılmıştır. 

61 4.1.9.
Open Rocket programı ve takımların geliştireceği üç (3) serbestlik dereceli benzetim
ve modellemeyle roketin ön benzetimlerinin tamamlaması gerekmektedir. Tüm
sistemlerin kütle bütçesinin detaylı olarak çıkarılması beklenmektedir.

Slayt 19

Sistem-alt  parçalarının  detaylı  bütçe 
değerlendirmesi  tablo  olarak belirtilmiştir. 
Roketin  üç  serbestlik dereceli  uçuş   
benzetimi  kapsamında akış diyagramı sayfa 
9'da gösterilmiştir.

62 4.2.8.
Gövde, burun, elektronik kart vb. gibi tüm sistemlerin nerede, nasıl ve hangi
malzemeler ile üretileceğinin bilgisi detaylı olarak verilmelidir.

Slayt 22-
25-33-

34-35-54

Alt sistem ve bileşenlerinin CAD modeli,
malzeme trade off analizi, teknik resim
dahilinde fiziksel özellikleri ve tablo olarak
üretim yöntemleri belirtilmiştir.
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Hata Türleri ve Etkileri Analizi ayrı olarak excel dosyası halinde paylaşılmıştır.
HTEA_SABLONU.xlsx

HTEA_SABLONU.xlsx
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• 20.05.2021 tarihli ( $1=₺8,41) dolar kuru baz alınarak hesaplanmıştır.
• Kara barut ile bazı elektronik devre elemanları (klemens, direnç vs.) maliyet 

hesaplamalarına katılmamıştır.No Ürün Malzeme Bilgisi Açıklama (Adet/m²/kg/cm) Toplam Adet Maliyeti

1 Burun konisi Fiberglass Malzeme & Üretim 1 adet (m²olarak hesaplandı) 690,00 ₺
2 Üst Gövde Fiberglass Malzeme & Üretim 1 adet (m²olarak hesaplandı) 760,00 ₺
3 Motor Gövde Karbon Fiber Malzeme & Üretim 1 adet (m² olarak hesaplandı) 1.800,00 ₺
4 Kanatçıklar Karbon Fiber Malzeme & Üretim 4 adet (m² olarak hesaplandı) 895,00 ₺
5 Kullanılacak Alüminyum Parçalar Al 6061 Malzeme & Üretim 1 adet  (kg olarak hesaplandı) 165,00 ₺
6 Kullanılacak  Alüminyum Parçalar Al 7075 Malzeme & Üretim 1 adet (kg olarak hesaplandı) 230,00 ₺
7 Kullanılacak Çelik Parçalar 17-7 Paslanmaz Çelik Malzeme & Üretim 1 adet (kg olarak hesaplandı) 186,00 ₺
8 Kullanılacak Çelik Parçalar 304 Paslanmaz Çelik Malzeme & Üretim 1 adet (kg olarak hesaplandı) 582,00 ₺
9 Faydalı Yük Silindir Gövde Parçası Fiberglass Malzeme & Üretim 1 adet (m² olarak hesaplandı) 80,00 ₺

10 Motor Yatağı Kestamid Malzeme & Üretim 1 adet (kg olarak hesaplandı) 100,00 ₺
11 Paraşütler(ipler dahil) Ripstop & Thread Malzeme & Üretim 3 adet (m² olarak hesaplandı) 2.600,00 ₺
12 Şok kordonları Elastik Kordon Malzeme 1 (m² olarak hesaplandı 105,00 ₺
13 Yanmaz Kumaş Aramid Malzeme 1 (m² olarak hesaplandı) 85,00 ₺
14 Balsa Balsa Ağacı Malzeme 3 (m² olarak hesaplandı) 20,00 ₺
15 DC Motor - Malzeme 1 74,00 ₺
16 Mapa Dövme Çelik Malzeme 5 85,00 ₺
17 Fırdöndü Çelik Malzeme 3 69,00 ₺
18 Karabina Çelik Malzeme 3 90,00 ₺
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No Ürün Malzeme Bilgisi Açıklama (Adet/m²/kg/cm) Toplam Adet Maliyeti

19 Kontrolcü Arduino Nano Malzeme 2 460,00 ₺
20 Kontrolcü Teensy 3.6 Malzeme 2 862,00 ₺
21 Haberleşme Modülü Xbee Pro S2C Malzeme 4 1.984,00 ₺
22 GPS GY-NEO6M Malzeme 1 73,34 ₺
23 GPS Neo7M Malzeme 2 178,00 ₺
24 İvmeölçer/Jiroskop BNO 055 Malzeme 1 448,93 ₺
25 Basınç Sensörü BME 280 Malzeme 2 519,90 ₺
26 Anten RP-SMA Malzeme 3 313,08 ₺
27 Anten (Faydalı Yük) Kablolu Anten Malzeme 1 52,00 ₺
28 Bataryalar Lipo Pil Malzeme 3 666,00 ₺
29 LiPo Safe-Bag - Malzeme 1 115,52 ₺
30 LiPo Balance Charger - Malzeme 1 558,00 ₺
31 Röle - Malzeme 2 16,00 ₺
32 Regülatör - Malzeme 3 136,20 ₺
33 Buzzer - Malzeme 3 12,40 ₺
34 Led - Malzeme 3 6,02 ₺
35 PCB Kartlar - Malzeme & Üretim 3 480,00 ₺
36 Switch - Malzeme 3 60,00 ₺

TOPLAM MALİYET 15.557,39 ₺
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• https://modelroket.com/sok-kordonu-nedir/
• https://wikis-dev.mit.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=125554657
• https://fruitychutes.com/help_for_parachutes/parachute-

help/how_to_make_a_parachute.htm#:~:text=A%20spill%20hole%20further%20increases,tape%20to%20ensure%20
maximum%20strength.

• https://spacegrant.colorado.edu/COSGC_Projects/space/Documents/Verhage/NearSpace6.pdf
• http://www.madehow.com/Volume-5/Parachute.html
• Parachutes for Planetary Entry Systems, Juan R. Cruz Exploration Systems Engineering Branch NASA Langley Research 

Center
• PARACHUTE FABRIC AND ITS MANUFACTURING PROCESS, Fatma ÇİTOĞLU,Bestem ESİ, Marmara University, Faculty of 

Technology, Department of Textile Engineering, İstanbul, Turkey
• http://www.rocketmime.com/rockets/rckt_eqn.html
• https://www.researchgate.net/publication/309514050_I2C-Slave_Specification_Document
• https://thecodeprogram.com/i2c-haberlesme-ve-5-adet-arduinoyu-i2c-ile-haberlestirme
• https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf
• https://www.digi.com/resources/documentation/Digidocs/90001942-

13/concepts/c_transmit_receive_packet_exchange.htm?TocPath=XBee%20API%20mode%7CXBee%20frame%20excha
nge%7C_____2

https://modelroket.com/sok-kordonu-nedir/
https://wikis-dev.mit.edu/confluence/pages/viewpage.action?pageId=125554657
https://fruitychutes.com/help_for_parachutes/parachute-help/how_to_make_a_parachute.htm#:~:text=A%20spill%20hole%20further%20increases,tape%20to%20ensure%20maximum%20strength
https://spacegrant.colorado.edu/COSGC_Projects/space/Documents/Verhage/NearSpace6.pdf
http://www.madehow.com/Volume-5/Parachute.html
http://www.rocketmime.com/rockets/rckt_eqn.html
https://www.researchgate.net/publication/309514050_I2C-Slave_Specification_Document
https://thecodeprogram.com/i2c-haberlesme-ve-5-adet-arduinoyu-i2c-ile-haberlestirme
https://www.digi.com/resources/documentation/digidocs/pdfs/90002002.pdf
https://www.digi.com/resources/documentation/Digidocs/90001942-13/concepts/c_transmit_receive_packet_exchange.htm?TocPath=XBee%20API%20mode%7CXBee%20frame%20exchange%7C_____2


Herkese Açık | Public

Referanslar 

11720 Mayıs 2021 Perşembe
2021 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)

• Black Powder Calculator

https://www.insanerocketry.com/blackpowder.html

• Spring Calculator

https://www.thespringstore.com/spring-calculator.html

• Model Rocket Parachute Descent Rate Calculator

https://descentratecalculator.onlinetesting.net/

https://fruitychutes.com/help_for_parachutes/parachute-descent-rate-calculator.htm

• Parachute-Folding-Techniques-Mituriev.pdf (Korjapin - Mitiuriev)

• how to properly fold a parachute /  https://www.youtube.com/watch?v=I9IKtgHuTe4

https://modelroket.com/

FLUENT Learning Modules https://confluence.cornell.edu/display/SIMULATION/FLUENT+Learning+Modules

https://www.insanerocketry.com/blackpowder.html
https://www.thespringstore.com/spring-calculator.html
https://descentratecalculator.onlinetesting.net/
https://fruitychutes.com/help_for_parachutes/parachute-descent-rate-calculator.htm
https://www.youtube.com/watch?v=I9IKtgHuTe4
https://modelroket.com/
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• ANSYS Bilgi Havuzu /  http://ansys.deu.edu.tr/isi-veveya-akis-analizi/

• Rocket Equations  /  http://www.rocketmime.com/rockets/qref.html

• Richard Nakka's Experimental Rocketry Web Site - Parachute Design and Construction https://www.nakka-

rocketry.net/paracon.html#:~:text=A%20parachute%20with%20a%20shaped,to%20produce%20the%20inflated%20sh

ape

• Rocket Equations / http://www.rocketmime.com/rockets/rckt_eqn.html

• Barrowman Equations / http://www.rocketmime.com/rockets/Barrowman.html

THE DESCRIPTIVE GEOMETRY OF NOSE CONES © 1996 Gary A. Crowell Sr

Nose Cone & Fin Optimization © 2011 by Off We Go Rocketry

http://ansys.deu.edu.tr/isi-veveya-akis-analizi/
http://www.rocketmime.com/rockets/qref.html
https://www.nakka-rocketry.net/paracon.html#:~:text=A%20parachute%20with%20a%20shaped,to%20produce%20the%20inflated%20shape
http://www.rocketmime.com/rockets/rckt_eqn.html
http://www.rocketmime.com/rockets/Barrowman.html

