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TEKNOFEST 2019
ROKET YARIŞMASI

Kritik Tasarım Raporu (KTR)
Sunuşu
UYARI:

Bu Format dışında herhangi bir format kullanılmayacaktır. 
Üretilen bilgilerin orijinal hali ile yansılara konulması (ekran görüntüsü alınmaması), çözünürlük ve 
okunurluğunun iyi olması ve profesyonel bir sunum hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir.

El çizimi yapılmamalıdır.
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ÖZET 

417 Mayıs 2019 Cuma

Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

Ölçü Yorum

Boy (metre): 2,41 m Burun Konisi: 0,3 m /  Üst Gövde: 1,48 m / Alt Gövde: 0,626 m

Çap (metre): 0,12 m Dış Çap: 0,12 m / İç Çap: 0,115 m / Et Kalınlığı: 0,0025 m

Roketin Kuru Ağırlığı(kg.): 15,013Kg Motor Hariç, 4 Kg Faydalı Yük Dahildir.

Yakıt Kütlesi(kg.): 1,774 Kg

Motorun Kuru Ağırlığı(kg.): 1,584 Kg

Faydalı Yük  Ağırlığı (kg.): 4 Kg

Toplam Kalkış Ağırlığı (kg.): 18,460 Kg

İtki Tipi: Katı Yakıt

Ölçü Yorum

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 5,38 N

Rampa Hızı(m/s): 24,9 m/s

Yanma Boyunca En az Statik 
Denge Değeri:

1,55 cal

En büyük ivme (g): 5,8 G

En Yüksek Hız(m/s & M): 170 m/s & 0,50 M

Belirlenen İrtifa(m): 1520 m

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Marka : Cesaroni İsim: L1050 Sınıf:
Blue 

Streak

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 3727,0

Marka : Cesaroni İsim: L851 Sınıf: White

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 3683,2

Motor Seçimleri

Takımlar burada tüm roketin özet 
bilgilerini yerleştirmelidir. Open
Rocket dosyasındaki değerler ile 

buraya yazılanlar tutarlılık 
göstermelidir.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)
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Open Rocket Genel Tasarım

BURUN KONİSİ ÜST GÖVDE

Redüktörlü
Motor

Mekanik 
Sistem Kasa

Kapı Dilleri

Mekanik Sistem 
Pil + Bilgisayar

Yay İç Yay Tüpü

Faydalı Yük 
(Uydu)

Faydalı Yük 
Paraşüt

Sürüklenme 
(Birincil) Paraşüt

Ana (İkincil) 
Paraşüt

Mapa

Taşıyıcı
Redüktörlü

Motor

Aviyonik
Tıpalar

Aviyonik

İç Entegrasyon 
Gövdesi

Motor Montaj 
Bloğu

Montaj Sabitleme 
Halkası

İç Tüp

Merkezleme
Halkaları

Kanatçıklar

Ray 
Butonları

Şok 
Kordonu

ALT GÖVDE
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BURUN KONİSİ MEKANİK AVİYONİKFAYDALI YÜK MOTORKURTARMA

BOY (CM) 30 CM

ÇAP (CM) 12 CM

BOY (CM) 16 CM

ÇAP (CM) 10,9 CM

BOY (CM) 25 CM

ÇAP (CM) 8,7 CM

BOY (CM) 50 CM

ÇAP (CM) 9 CM

BOY (CM) 22 CM

ÇAP (CM) 11,5 CM

BOY (CM) 53,6 CM

ÇAP (CM) 11,5 CM

Burun Konisin dışarıda 
kalan kısmının uzunluğu 
30 cm, gövdenin 
içerisine geçen shoulder
kısmının uzunluğu ise 
gövde çapının 1,5 katı 
olan 18 cm’dir.

Mekanik sistemin 
tamamı burun konisinin 
shoulder bölmesine 
sığacak şekilde 
tasarlanmıştır. Sistemin 
çapı shoulder’ın iç çapı 
kadardır. Mekanik kasa 
parçaları arasında pil, 
bilgisayar ve Xbee vardır.

Faydalı yük 2 bölümden 
oluşmaktadır, 
ağırlıkların olacağı kısım 
10 cm, pil, bilgisayar ve 
kameranın olacağı kısım 
ise 15 cm 
uzunluğundadır, 
Payload’ın çapı 8,7 
cm’dir.

Kurtarma bölümü, 
paraşütleri içeren 
kısımdır, bunlardan 
roket içerisinde ana 
paraşüt: 25 cm, 
sürüklenme: 10 cm ve 
Payload paraşütü: 15 
cm uzunluğunda yer 
kaplamaktadır.

Ana ve yedek uçuş 
bilgisayarlarıyla pillerini 
içeren bu bölüm 
totalde 22 cm uzunluk 
ve 11,5 cm çapa 
sahiptir.

Her iki motorumuzun çapı 
da 7,5  cm’dir. Motorları 
dengelemek amaçlı 
yerleştirilen halkaların dış 
çapı, gövdenin iç çapı olan 
11,5 cm’dir. Motorun 
montajlanacağı parçalarla 
beraber bu bölümün 
uzunluğu 53,6 cm’dir.

Open Rocket Genel Tasarım
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Open Rocket Genel Tasarım

Zaman
(s)

İrtifa
(m)

Hız
(m/s)

İvme
(G)

1) Fırlatma 0 0 0 1

2) Rampa Çıkış 0,53 6 24,9 5,3

3) Burn Out 3,75 359 167,5 1,53

4) Tepe Noktası 18,7 1520 0 1

5) Birincil Paraşüt 
Açılma

19,7 1515 10,25 0,9

6) Faydalı Yük Açılma 19,77 1515 10,25 0,9

7) Faydalı Yük Sonrası - - 8,13 -

8) Faydalı Yük Yere İniş 205 0 8,13 1

9) Birincil Paraşüt 
Sonrası

- - 22,46 -

10) İkincil Paraşüt 
Açılma

57,5 473 22,46 0,003

11)İkincil Paraşüt 
Sonrası

- - 7,95 -

12) Yere İniş 109 0 7,95 1

Uçuş Profili

 Hız ve İvme değerleri, uçuş esnasındaki dikey hız ve ivme olarak alınmıştır.

Uçuş Grafiği

- Güncellemeleri yapılmış olan roketimizi KTR’de belirtilen 10 m/s rüzgar hızı için OpenRocket programında 
çalıştırdığımız zaman ortalama Kuzey-Güney doğrultusunda 870 metre Kuzey’e, Doğu-Batı doğrultusunda ise 
2,5 metre Batı’ya doğru sürüklenme göstermektedir.

Tahmini Düşüş Noktası

NOT:
 Uçuş Profilinde belirtilen 

yere iniş hızları, 
OpenRocket
programının similasyon
esnasında payload’ı
dışarıya çıkartarak hesap 
yapmamasından dolayı 
yere iniş hızları çok 
yüksek oluyor. Bu 
yüzden biz 
hesaplamalarımızı
https://descentratecalc
ulator.onlinetesting.net/
adresli internet sitesi 
üzerinden yaparak 
sunumumuza ekledik. 
Roket için yapılan 
hesaplamalarda yakıt, 
payload ve paraşütü 
çıkartılarak 
hesaplamalar 
yapılmıştır. Faydalı Yük 
için ise sadece 4 kg yük 
dikkate alınmıştır.

https://descentratecalculator.onlinetesting.net/
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Burun Konisi

PARÇA/ÖLÇÜ
BURUN 
KONİSİ

SHOULDER

BOY (CM) 30 18

DIŞ ÇAP
(CM) - 11,5

İÇ ÇAP 
(CM) - 10,9

ET KALINLIĞI 
(CM) 0,4 0,3

TOPLAM 
AĞIRLIK (GR) 510 304

 Burun konisinin geometrik şekli parabolictir.

Ölçüler

Burun konisi malzeme seçimi yapılırken uçuş esnasında ihtiyacı olan yüksek mukavemet değerleri, elastiklik ve 
çalışabileceği sıcaklık değerleri dikkate alınmıştır bu yüzden burun konisinde karbon fiber kullanmayı düşünüyoruz.
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Meknaik Sistem

- Bu motor, birincil paraşüt

açıldıktan sonra, ikincil
paraşüt olan ana paraşütü
bir ip yardımıyla tutarak 500 
metreye kadar açılmasını
engelleyecek. 500 m irtifaya
gelindiği zaman motor, 
ucunda ki demir parçayı
kaldırarak ipi serbest
bırakacak ve daha önceden
yukarıdan sürüklenme
paraşütü tarafından çekilen
ana paraşüt açılacak.

Redüktörlü Motor

PARÇA/ÖLÇÜ
MEKANİK 
AYRILMA 
SİSTEMİ

BOY (CM) 16

ÇAP (CM) 10,9

TOPLAM 
AĞIRLIK (GR) 900

Ölçüler

Mekanik Sistem;
 2x Redüktörlü Motor
 3x Kapı Dili
 Lipo Pil
 Mekanik Kasa Parçaları
 Xbee
gibi kısımlardan oluşmaktadır.
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Kurtarma Sistemi (PARAŞÜTLER)

PARÇA/ÖLÇÜ
ANA 

PARAŞÜT
SÜRÜKLENME 

PARAŞÜTÜ
FAYDALI YÜK 
PARAŞÜTÜ

EN (CM) 9 9 9

BOY
(CM) 25 10 15

TOPLAM 
AĞIRLIK (GR) 563 90,3 187

Ölçüler

Bütün paraşütlerimiz Almanya’dan ithal 
edilecek olan Ripstop Naylon 
kumaşlarından kesilerek yapılacaktır. Roket 
içerisinde ana ve sürüklenme paraşütleri 
ayrı ayrı mapaya, faydalı yük paraşütü ise 4 
kg ağırlığındaki payload’a bağlıdır. Renk 
olarak cırtlak tonlardaki kırmızı, yeşil ve 
turuncu renklerini tercih ettik. 
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Aviyonik

PARÇA/ÖLÇÜ
ANA 

BİLGİSAYAR

ANA 
BİLGİSAYAR 

PİL

YEDEK 
BİLGİSAYAR

YEDEK 
BİLGİSAYAR 

LİPO PİL

AVİYONİK 
BÖLÜM

EN (CM) 6 4 6 4 -

BOY (CM) 10 13 10 13 20

KALINLIK 
(CM) 0,3 1,5 0,3 1,5 -

ÇAP (CM) - - - - 11,5

TOPLAM 
AĞIRLIK 

(GR)
70 220 30 220 540

Ölçüler

 Aviyonik bölüm, aviyonik sistemin bağlantı parçalarıyla birlikte roket 
içerisinde kapladığı toplam alandır.

-GPS

-900 MHz Xbee

ANA BİLGİSAYAR YEDEK BİLGİSAYAR

Arka Yüz Arka Yüz

Ön Yüz Ön Yüz

-G7-87 Basınç  
Sensörü
-İvme Sensörü
-Jiroskop

-G7-87 Basınç  
Sensörü
-İvme Sensörü
-Jiroskop
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Motor Bölümü

PARÇA/ÖLÇÜ İÇ TÜP
MERKEZLEME 

HALKALARI

MOTOR 
MONTAJ 
BLOĞU

MONTAJ 
SABİTLEME 

HALKASI
KANATÇIKLAR

MOTOR 
BÖLÜMÜ

BOY (CM) 53,6 1 – 0,5 5 6 15 53,6

DIŞ ÇAP 
(CM) 7,8 11,5 7,5 11,5 - 11,5

İÇ ÇAP
(CM) 7,6 7,8 5,5 7,8 - -

ET KALINLIĞI 
(CM) 0,1 1,85 1 1,85 0,3 -

TOPLAM 
AĞIRLIK 

(GR)
350 73 53 175 179 830

Ölçüler

 Motor bölümü, roketin en altından başlayıp motorun en uç kısmının yerleşeceği entegrasyon 
gövdesinin başladığı alana kadar olan bölümdür. Bölümün ağırlığında ise motor yok sayılmıştır.
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

Faydalı Yük (UYDU)
- Bu kısım faydalı yük tasarımımız olan

uydunun 4 kiloya eşit olabilmesi için ağırlık
kullanacağımız ve uydu dışarı çıktığı zaman 
açacak olduğu paraşütün bağlı olduğu 
mapanın bulunduğu kısım.

Ağırlık ve Mekanik

- Faydalı yük için uydu görünümlü ve uydu gibi bir takım görevleri
yerine getirebilen bir tasarım hazırladık. Uydu bilgisayarı, yere iniş
esnasında bize Xbee üzerinden yükseklik/nem-sıcaklık/hız/ivme
ve konum bilgilerini gönderecek, bunun yanında bir de uydu
üzerinde bulunan 5 km mesafeli FPV kameramız var. Bu kamera
aracılığıyla da faydalı yük yere inerken görüntü alabileceğiz. Faydalı 
yükümüz, zirve noktasında roketten ayrıldıktan sonra kendi 
paraşütü ile yere inecektir.

PARÇA/ÖLÇÜ AĞIRLK BÖLÜMÜ
AVİYONİK-KAFES 

BÖLÜMÜ
FAYDALI YÜK 

TAMAMI

BOY (CM) 10 15 25

ÇAP (CM) 8,7 8,7 8,7

TOPLAM AĞIRLIK 
(GR) 2500 1500 4000

Ölçüler

- Uydumuzun aviyonik kısmını 
taşıyanve koruyan bölüm.

Kafes
- Uyduiçerisinde bulunan sensörleri 
kontroledecek bilgisayar.

Uydu Bilgisayarı

- 2850 mAh lipo pil.

Batarya
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi

1.FIRLATMA Roketimizin rampadan çıkış hızı 24,9 m/s’dir, bunula beraber motor burn out
süresi ise 3,75 saniyedir.

2.YÜKSELME Roketimiz yükselirken her an ana bilgisayarımız aracılığıyla roketimizin 
yükseklik/sıcaklık/nem/hız/ivme ve X-Y kordinatları üzerindeki eğimi yer 
istasyonuna gönderilerek data kaydı yapılacaktır. Ayrıca rokete 
yerleştirdiğimiz FPV kamerayla da anlık görüntü alımı yaparak olan her şeyi 
izleme imkanına sahip olacağız.

3.TEPE 
NOKTASI

Ana ucuş bilgisayarımız üzerindeki basınç. jiroskop ve ivme sensörleriyle , 
yedek uçuş bilgisayarımız da basınç ve ivme sensörleriyle zirveye ulaştıklarını 
algılayarak faydalı yük ve paraşütüyle birlikte sürüklenme paraşütünü 
çıkartmak için mekanik sistem motoruna güç göndereceklerdir.

Uçuş bilgisayarları zirveye çıktıklarını algılayarak mekanik sistemdeki motora 
güç gönderdikten sonra, redüktörlü motor dilleri içeriye çekerek burun 
konisinin serbest kalmasını sağlayacak ve burun konisini içeriden dışarıya 
doğru sıkıştırmış olan yay burun konisini fırlatacak. Burun konisi çıktıktan 
sonra yay, iç yay tüpüne sabitlenmiş bir şekilde gövdenin içinde kalacak. 
Yayımızın ise iç çapını geniş tutarak faydalı yük ve paraşütlerin kolayca 
gövdeden çıkmasını sağlamış olacağız. Dışarıya çıkan faydalı yükün paraşütü 
açılarak hava kuvvetiyle faydalı yükü dışarıya çekecek ve roket gövdesiyle 
burun konisinden bağımsız bir şekilde inişe başlayacaktır. Faydalı yükün 
ardından dışarıya çıkacak olan sürüklenme paraşütü 20 m/s’nin altında bir 
hızda açılarak 500 m irtifaya kadar roketi indirecek. Daha sonra 500 metrede 
ana paraşütün açılması için sürüklenme paraşütünü ana paraşütün ipine 
bağlayarak açılması için hazırlığımızı yapmış olacağız.

5.ANA 
PARAŞÜTÜN 
AÇILMASI 

Roket 500 m irtifaya geldiği zaman ana ve yedek uçuş 
bilgisayarları bunu algılayarak mapanın hemen yanına 
kurulmuş olan düzenekte bulunan redüktörlü motoru 
çalıştıracak ve motora bağlı olan, aynı zamanda ana 
paraşütü tutan ip serbest kalarak yukarıda 
sürüklenme paraşütü tarafından çekilerek açılacak.

6.YERE İNİŞ İkincil paraşütün açılmasıyla birlikte roketimiz 7,95 
m/s hızla süzülerek yere iniş yapacak.

4.SÜRÜKLEN
ME 
PARAŞÜTÜ 
AÇILMASI VE 
FAYDALI YÜK 
AYRILMASI 
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N
O Komponent Adet Malzeme Toplam

Ağırlık

1 Burun Konisi 1 Karbonfiber 814 Gr

2 Üst Gövde 1 Karbonfiber 2193 Gr

3 Alt Gövde 1 Karbonfiber 924 Gr

4 Kanatçık 3 Karbonfiber 181 Gr

5 İç Tüp 1 Alüminyum 350 Gr

6 Merkezleme Halkası 3 Ceviz 73 Gr

7 Montaj Sabitleme Halkası 1 Ceviz 175 Gr

8 Motor Montaj Bloğu 1 Ceviz 53,1 Gr

9 İç Entegrasyon Gövdesi 1 Gürgen 935 Gr

10 Aviyonik Tıpa 2 Ceviz 108 Gr

11 Taşıyıcı 1 Gürgen 382 Gr

12 Mapa 1 Çelik 100 Gr

13 Ana (İkincil) Paraşüt 1 Ripstop Naylon 563 Gr

14 Sürüklenme (Birincil) Paraşüt 1 Ripstop Naylon 90,3 Gr

15 Faydalı Yük Paraşüt 1 Ripstop Naylon 187 Gr

N
O Komponent Adet Malzeme Toplam

Ağırlık

16 Faydalı Yük (Uydu) 1 - 4000 Gr

17 Mekanik Sistem Kasa 2 Ceviz 146 Gr

18 Kapı Dili 3 Alüminyum 200 Gr

19 Mekanik Sistem Pil 1 Lipo 230 Gr

20 İç Yay Tüpü 1 Bakır 1703 Gr

21 Yay 1 Çelik 500 Gr

22 Şok Kordonu 2 Naylon 5,24 Gr

23 Redüktörlü Motor 2 - 330 Gr

24 Ana Uçuş Bilgisayarı 1 PCB 70 Gr

25 Yedek Uçuş Bilgisayarı 1 PCB 30 Gr

26 Mekanik Sistem Bilgisayarı 1 PCB 20 Gr

27 Ana Bilgisayar Pil 1 Lipo 220 Gr

28 Yedek Bilgisayar Pil 1 Lipo 220  Gr

29 Ray Butonu 2 Alüminyum 8,56 Gr

30
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Roket ana ve yedek bilgisayarları roket rampadayken roket gövdesinde aviyonik kısım üzerine yerleştirilecek tuşlarla
açılacaktır. Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarının on-off tuşları bağımsız olarak 2 adet roket gövdesinin üzerinde aviyonik
kısma denk gelen bölüme monte edilecektir. Bu tuşların yanında uçuş boyunca roketin hız/ivme/yükseklik/sıcaklık-nem
gibi değerlerini göstereceği birde dijital ekran bulunacak, bu ekrandan hem bu bilgileri roket yere indiği zaman 
alabileceğiz hemde roket uçmadan önce rampada iken bilgisayarların açılıp açılmadığını kontrol edebileceğiz. Ana 
bilgisayarımız mekanik sisteme komutları Xbeeler aracılığıyla iletecektir, bu sistemin çalışmamaması ihtimaline karşı
yedek bilgisayarımızı burun konisine kadar uzanan bir soket yardımıyla bağladık, eğer ana bilgisayarımız çalışmazsa, 
yedek bilgisayaraımız kablo ile mekanik sistemi devreye sokacak ve kurtarma gerçekleştirilecek. Roketimizin rampadan
çıkış hızı OpenRocket verilerine göre 24,9 m/s’dir. 

Operasyon Konsepti (CONOPS) 

1

2
Roketimizin 2. aşamasında ise motor içerisindeki yakıtımız bitiyor ve artık itki gücüyle değil motorun roketimize
kazandırmış olduğu ivmeyle 1520 metreye kadar yükseliyor. Bütün bu olayların yaşandığı esnada biz roket ekibi
olarak yer istasyonumuz ve yazılımını kendi yazdığımız arayüz programı ile ne olup bittiğini görebiliyoruz. Roketin
eğildiği açı, yüksekliği, hızı, ivme, bulunduğu ortamın sıcaklık-nem değerleri gibi birçok değeri anlık olarak kaydedip
daha sonra ve anlık olmak üzere depolayıp inceleyebiliyoruz.

3
Roketimizin 3. aşaması roketin zirveye ulaşıp, ivmesinin sıfırlandığı aşamadır. Bu aşamada roketimizin içerisindeki ana
bilgisayarımız, 10DOF sensör içerisinde bulunan basınç ve jiroskop modüllerini kullanarak roketin zirveye çıktığını
anlayarak kendisine bağlı olan Xbee aracılığıyla burun konisinde bulunan Xbee’ye komut gönderiyor ve bunu alan
Xbee’ye bağlı olan ATMEGA 328 AU işlemci yine burun konisinde bulunan lipo pili çalıştırarak redüktörlü motoru
devreye sokuyor.

4

Redüktörlü motor, roketin gövdesi üzerindeki boşluklara geçmiş olan dilleri içeri çekerek burun konisinin
serbest kalmasını sağlıyor, burun konisinin altında, roketin içerisinde bulunan yay, burun konisini hızla
ittirerek kurtarma sisteminin açılmasını sağlıyor. Burun konisi çıktıktan hemen sonra bir soket yardımıyla
faydalı yükü çekerek payload paraşütünün açılmasını sağlıyor. Böylece faydalı yük roketin gövdesiyle
burun konisinden bağımsız bir şekilde inişe başlıyor. Açılan paraşütle sürüklenme paraşütü arasında 
bulunan ip, sürüklenme paraşütünü dışarıya çekerek açılmasını sağlıyor. Hemen ardından sürüklenme
(Birincil) paraşüt açılarak roketimizi 22,46 m/s hızında 500 m irtifaya kadar indirmeye başlıyor. Sürüklenme
paraşütü ve faydalı yükün ayrıldığı hız (yani mekanik sistemin ilk çalıştığı hız) 10,6 m/s olduğu için mekanik
sistemimiz rahat bir şekilde açılarak kurtarma elemanlarını devreye sokuyor ve kurtarmanın 1. aşaması
başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oluyor.

5

6

Bu aşama ise ana (ikincil) paraşütümüzün açıldığı aşamadır. Biz burada daha sonradan ana paraşütün açılabilmesi için ana paraşütü
önceden kendi şok kordonundan sürüklenme paraşütünün ipine bağlamıştık, bu da ana paraşüt serbest kaldığı zaman sürüklenme
paraşütünün çekme etkisiyle açılmasını sağlayacak. Ana paraşütümüzün açılmasını ise mapanın sabit olduğu taşıyıcının paraşütlerin
tarafına bakan yüzeyine monte ettiğimiz redüktörlü bir motor vasıtasıyla gerçekleştiriyoruz. Bu motorun ucunda yaklaşık 5 cm 
uzunluğunda bir demir mil bulunmakta, bu milin içerisine de ana paraşütün dışarı çıkmasını engelleyecek bir ip bağlı, bu ip roket 500 m 
irtifaya ulaştığı zaman uçuş bilgisayarları tarafından tetiklenerek motorun demir mili içine çekmesiyle serbest kalıyor ve ana paraşüt de 
serbest kalarak sürüklenme paraşütü yardımıyla açılıp roketimizi 7,95 m/s hızla yere değene kadar indirmeye başlıyor.

Roketin uçuş aşamalarının sonuncusu olan bu aşama roketimizin başarılı bir şekilde yere indiğini göstermektedir. Roketimiz yere indiği
zaman onu kolaylıkla bulabilmek için ana bilgisayarımıza, bize Xbee aracılığıyla konum bilgisi gönderen bir G-YGPS6MV2 koyduk, 
GPS’nin bize sürekli olarak gönderdiği verileri atış alanında baz istasyonu bulunmamasından dolayı kendi tasarladığımız arayüzdeki off-
line map’i kullanarak roketimizin yerini noktasal olarak belirliyebileceğiz, bütün bu ihtimallerin çalışmaması ihtimaline karşı yedek
bilgisayarımıza yerleştirdiğimiz Buzzer sayesinde yine roketimizi kolaylıkla bulabileceğiz, paraşüt renkleri olarak da cırtlak tonlardaki
yeşil, turuncu ve kırmızı renkleri kullanmayı düşünmekteyiz. Ayrıca roketimizin uçuş esnasında kolaylıkla izlenebilmesi için roketimizin
bir kısmını güneşi yansıtan alüminyum folyo ile kaplayarak uçuşun bütün aşamalarının alanda bulunan herkes tarafından rahatlıkla
izlenebilmesini sağlamayı amaçlamaktayız. 

Roketin Yükseklik-Zaman Grafiği
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Operasyon Konsepti (CONOPS) 

Roketimizin rampaya taşınması işlemi Teknofest görevlileri yanında bütün ekip üyelerimiz(5 Kişi) tarafından yapılmak üzere planlanmıştır, motorun montajı
tekbir seferde tekrarı yapılmadan teknik tasarımdan da sorumlu olan takım kaptanı tarafından eğer yetkililer isterse yapılabilecektir, aviyonik sistemin
kontrolü ve açılması ekibimizin yazılımcısı tarafından, son kontrolleri teknik tasarımdan sorumlu olan atış sorumlumuztarafından yapılacaktır, fırlatma için
yine Teknofest yetkililerine atış sorumlusuyla birlikte takım kaptanı da eşlik edecektir.

Fırlatma sonrası kurtarma için sahaya ilk çıkacak ekip üyelerimiz roketimizin elektrik & elektronik kısmını tamamlayan
kurtarma sorumlumuz ve paraşütlerden sorumlu olan atış alanı sorumlumuzdur. Kurtarma işlemi roket ve faydalı yükümüz
üzerinde bulunan GPS ve Xbee’ler sayesinde off-line map kullanılarak gerçekleştirilecektir. Roketimizin üzerinde kullanılan
bu sistemlerin çalışmaması durumunda Buzzer ve yine kendi tasarımımız olan matematiksel hesaplama programımız
kullanılarak roketimizin düştüğü kordinatlar yaklaşık olarak tahmin edilebilecektir.

FIRLATMA SÜRECİ

FIRLATMA SONRASI SÜREÇ VE KURTARMA

VERİLERİN DEPOLANMASI

Roket uçuşa geçmeden önce aviyonik sistemler rampada iken açıldığı zaman biz yer istasyonumuz sayesinde roketimizin 
hangi aşamada olduğunu ekrandan görebileceğiz. Ve bu bilgileri Xbeeler sayesinde yer istasyonumuz olan bilgisayarımızda 
anlık bir şekilde tarih ve zamana bağlı olarak bir log dosyası içerisinde depolayacağız. Depoladığımız verilerin eksiklik veya 
veri kaybı oluşmasına karşın, bu bilgileri uçuş bilgisayarımızın içerisinde bulunan hafızaya kaydederek uçuş sonrasında her 
iki tarafı da karşılaştırarak uçuş performansımızı net bir şekilde görmeyi planlıyoruz.

 Bütün GPS ve telemetri sistemimize ek 
olarak sistemlerimizde bir aksaklık 

olması halinde roketimizin ve faydalı 
yükün düştüğü noktayı 

hesaplayacağımız programımızın 
arayüzü.
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Burun Konisi 

VAKUM BASKI KARBON FİBER

Artık kesin olarak karar verdiğimiz seçenek, burun konisini vakum baskı yöntemiyle üretmektir. Çünkü bir önceki raporda belirlediğimiz seçenekler arasında 
imkanlarımız dahilinde kullanabileceğimiz en iyi seçenek karbon fiber olarak duruyordu, pahalı bir ürün olması, üretiminin zor olması, tedariğinin zor bir ürün 
olması bir yana sağlamlığı ve mekanik mukavemet değerleri bizim için en ideal ürün olarak karar verdik. Parçanın üretimini özel bir kimya firması bizim 3D yazıcı 
ile basdığımız kalıp üzerine vakum yaparak gerçekleştirecektir. Ayrıca elastitite modülü ve çalışabildiği sıcaklıkların yüksek olması bu ürün üzerine karar verirken 
en çok dikkat ettiğimiz hususlardı, çünkü bir roketin uçuş esnasında en çok ısınarak bozulmaya uğrayan kısımları burun konisi ve kanatçıkların hücum ile uç 
kenarlarıdır. Bu yüzden bizim burun konisindeki tercihimiz vakum baskı yöntemi ile üretilecek olan karbon fiberdir. Burun konisin geometrik şekli ise tasarımda 
kesinleşen parabolictir. 

Bu şekli tercih sebebimiz, roket motorumuzun çok güçlü olmasından dolayı içerisine eklediğimiz ağırlıklar. Yani roket motorumuz gereğinden fazla güçlü 
olduğu için hedefe yakın olabilmek adına roketimizin içerisindeki bazı parçaları  ağır metallerden üretmeye karar verdik, bu seferde simülasyonda alınan irtifa 
değeri istediğimiz yüksekliğin altında kalıyordu. Bizde burun konimizde parabolic geometrik şeklinden yararlanarak yüksekliğimizi dengeledik. Böylelikle 
simülasyon verilerine göre 1500 metre irtifa hedefinin ortalama 20 metre üzerinde kalıyoruz. Buda bizim seçtiğimiz roket motoruna göre elde edebildiğimiz en 
iyi değer.

Diğer seçeneklerimizden olan torna yöntemiyle üretilmesini düşündüğümüz fiber glass ise karbon fibere göre ağır bir malzeme olmasından dolayı tasarım 
aşamasında bize çeşitli zorluklar çıkardı. Bununla beraber sahip olduğu pürüzlü ve kırılgan yapı, ucuz ve üretimi kolay bir malzeme olması gibi avantajlarından 
daha büyük bir dezavantaj olduğu için fiber glass kullanmamaya karar verdik. Son metodumuz olan karbon fiber kumaşlarla kendimizin üretmeyi planladığı 
karbon fiber burun konisi ise vakum baskı karbon fibere ek olarak hiçbir avantaj sunmaması ve üretiminin zorlu ve riskli olmasından dolayı tercihimiz olmamıştır.
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Burun Konisi 

ÜRETİM

TEST

TARİH

Burun konisini karbon fiber kumaş ile vakum baskı şeklinde ürettirmeyi planlıyoruz ama 
vakum yapılacak kalıbı biz 3D yazıcı ile modelleyip basarak burun konisini imal edecek firmaya 

göndereceğiz onlarda gönderdiğimiz kalıp üzerine vakum baskı yaparak burun konisini imal 
etmiş olacaklar. Üretim noktasında görüştüğümüz firma vakum baskı yönteminin uzun metrajlı 

bir işlem olmadığını söyledi yani kalıbı götürdüğümüz takdirde 1 iş günü içerisinde 
üretilebileceğini söylediler ama kalıbın 3D yazıcı ile basılması 3 gün sürdüğünden dolayı burun 

konimizi 4 gün içerisinde üreterek tamamlamayı planlıyoruz.

15.05.2019 - 31.05.2019

Burun konisi üretildiğinde,burun konisinin Xbee dalgalarını engelleyip engellemediğini 
Haberleşme Geçirgenlik Testi ile görebileceğiz. Çünkü mekanik sistemimizi çalıştıracak olan 

Xbee’nin bir tanesi, burun konisinin içerisinde bulunmakta ve bu modül ana bilgisayar 
algoritması içerisinde yer almaktadır. Bu yüzden burun konimiz ve gövdelerimiz elimizde 

olduğu zaman bu testi modülleri içerisine yerleştirerek gerçekleştireceğiz.

03.06.2019 - 02.08.2019
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Kurtarma Sistemi 

REDÜKTÖRLÜ MOTOR YAY SİSTEMİ

Öncelikle ÖTR’de belirttiğimiz selonoid motorlu yay sisteminin adının değişmiş olduğunu görmekteyiz. Selonoid motorlu yay sistemi 
selonoid motorların piyasada yapmış olduğumuz araştırmalardan sonra gerekli olan değerler için yetersiz oluşu ve motorların çok 
zayıf olmasından dolayı ekip olarak değiştirilmesi gerektiğine karar verdik. Bu yüzden yapacağımız değişikliklerin  ÖTR’de belirttiğimiz 
sistemlerden çok farklı olmaması için sistem yapısında selonoid motorlar yerine tek bir redüktörlü motor kullanarak hem ağırlıktan 
hem de sistemin içermiş olduğu kargaşadan kurtulmuş olduk. Daha da geliştirilen yeni sistemimiz bir redüktörlü motorun, kendisine 
bağlanan 3 adet demir kapı dilini içeriye çekip yayın itki kuvvetiyle burun konisini dışarı atma mantığıyla çalışmaktadır. Kullandığımız 
yay ise roket monte edildiği zaman 15 cm’ye kadar kısalacaktır.

ÖTR’de belirttiğimiz ikinci seçenek olan CO2 gazlı yay sistemi ise roketin tekrar kullanılabilir ilkesine aykırı olmasından dolayı tercih 
edilmemiştir. Çünkü bir kere kullanılan CO2 sistemi tekrar kullanılabilir olması için tüplerinin sürekli olarak değiştirilmesi gerekiyor. Bu 
da maddi olarak bir külfet oluşturuyor. Ayrıca CO2 tüp sisteminin uygulanması halinde roketimiz herhangi bir taşıma esnasında
tüplerin uçlarının delinerek tetiklenme ihtimali olmasından dolayı tercih edilmemiştir. Ek olarak kullanmayı düşündüğümüz 
redüktörlü motor yay sistemi, ucuz maliyetli ve tekrar kullanılması için herhangi bir ek müdahaleye ihtiyaç duymamasından dolayı bu 
sistem ekibimizce tercih edilmiştir.
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Kurtarma Sistemi 

Kurtarma sistemimiz roketimiz zirve noktaya ulaştıktan 1 saniye sonra aktif olmak üzere tasarlanmıştır. Kurtarma sistemimiz burun
konisini dışarı iterek çıkardıktan sonra ilk önce faydalı yük paraşütümüz serbest kalarak açılacak ve hava direnci ile 4 kiloluk faydalı
yükümüz olan uydumuzu roketten çıkararak bağımsız olarak inişe geçecektir. Faydalı yükün hemen ardından takribi 1500 irtifada
sürüklenme (birincil) paraşütümüz açılacak ve ana paraşütümüz(ikincil) açılana kadar 1000 metre boyunca roketimizi indirecektir. Bu arada
sürüklenme paraşütümüzün dışarı çekmek için ana paraşütümüzün şok kordonuna bağlı olmasına karşın ,ana paraşütümüz bir iple
mapanın yanında bulunan selenoid bobine bağlı olduğu için roketin içinde kalarak açılmayacaktır. 500 metreye gelindiğinde ise ana
paraşütün bağlı olduğu redüktörlü motor, uçuş bilgisayarlarından aldığı komutlara göre ucunda bulunan demir pini içeriye çekecek ve ana
paraşütle motor arasındaki ip serbest kalarak ikincil paraşütün açılmasına izin verecektir. Zaten daha önce de söylediğimiz gibi ana paraşüt
şok kordonuna bağlı olan bir ip yardımıyla süzülmekte olan sürüklenme paraşütüne bağlıdır, buda ana paraşütün serbest kalmasıyla birlikte
sürüklenme paraşütünün ana paraşütü çekerek açılmasını sağlayacaktır. Açılan ikincil paraşütle birlikte birincil paraşüt özelliğini yitirecek ve
12,408 kg ağırlığındaki toplam roket kütlesi ana paraşütle birlikte yere kadar inecektir.

KURTARMA STRATEJİSİ

SİSTEM AKTİVASYONU
Sistemimizin devreye girmesi için öncelikle uçuş bilgisayarlarımızdan herhangi bir tanesinin roketin zirveye ulaştığını anlaması 

yeterli olacaktır. Daha sonra bunu algılayan uçuş bilgisayarı, ana uçuş bilgisayarı ise Xbee aracılığıyla, yedek uçuş bilgisayarıysa, burun 
konisine kadar döşenen kablo aracılığıyla mekanik sistem bilgisayarına bildirecek –bu arada burun konisi gövdeden ayrılırken kablo 
kopmayacak, soketler sayesinde birbirinden ayrılacaktır-, mekanik sistem bilgisayarı da redüktörlü motora güç göndererek motorun 
çalışmasını sağlayacak. Redüktörlü motor ucundaki pimi yarım tur döndürecek ve kapı dillerini içeriye çekecektir. Böylelikle burun 
konisinin kilit sistemi devre dışı kalacak ve yay burun konisini ittirerek roketin ağzını açmış olacaktır. Sonrasında ise paraşütler çıkarak 
kurtarma işlemi gerçekleştirilecektir.



Herkese Açık | Public

17 Mayıs 2019 Cuma
2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)
24

Kurtarma Sistemi 

Mekanik Sistem Pili
- Mekanik sistemin güç kaynağı, ana 
bilgisayara Xbee ile, yedek bilgisayara 
kablo ile bağlıdır.

Yay
- Demirden üretilen bu parça 28 
cm uzunluğundadır, 
sıkıştırıldığında ise OpenRocket
dosyasındaki gibi uzunluğu 15 
cm’ye düşecektir.

Xbee
- Bu parça ana bilgisayar algoritması 
içerisindedir. Mekanik sistem, çalışması 
gerektiğinde ana bilgisayar bunu 
algılayarak Xbee üzerinden kablosuz bir 
şekilde mekanik sistem pilini kontrol 
ederek sistemi aktif hale getirecek.

Mekanik Sistem Kasa
- Mekanik sistem parçalarının 
sabitlenerek tek bir yapı haline geleceği 
parçalar

İç Yay Tüpü
- Burun konisini açacak olan yayın 
dayanarak güç aldığı parça. 11 cm 
uzunluğunda ve 0,5 cm kalınlığında, 
stabilizasyonu dengelemesi amaçlı 
bakırdan üretilecektir.

Diller
- Bu diller, burun konisinin 
shoulder kısmında sabit olup, 
roketin üst gövdesindeki 
boşluklara geçerek burun 
konisinin fırlamasını 
engelleyeceklerdir. Sistem 
çalıştığı zaman da redüktörlü
motor tarafından içeri 
çekileceklerdir.

Redüktörlü Motor
- Pilden güç aldığı zaman kendi ekseni 
etrafında dönerek demir dilleri içeri 
çekecek motor.
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Kurtarma Sistemi 

Çap Açıldığı Hız İndirme Hızı Ağırlık Malzeme

Ana Paraşüt 
(İkincil)

225 Cm 22,46 m/s 7,95 m/s 563 Gr Ripstop Naylon 110 
gr/m2

Sürüklenme Paraşütü 
(Birincil)

80 Cm 10,6 m/s 22,46 m/s 90,3 Gr
Ripstop Naylon 110 

gr/m2

Faydalı Yük 
Paraşütü

125 Cm 10,6 m/s 8,13 m/s 187 Gr
Ripstop Naylon 110 

gr/m2

 Yukarıda yazılı olan değerlerin hesaplamaları OpenRocket similasyon verilerine göre değil, Jordan Hiller tarafından tasarlanan https://descentratecalculator.onlinetesting.net/ adresli 
internet sitesi üzerinden yapılmıştır. Çünkü OpenRocket yapısı itibariyle payload’ı dışarı çıkartarak hesaplama yapmıyor, bizde bu yüzden uçuş esnasındaki gerçek değerleri alamıyoruz. 

Kullanacağımız paraşütlerin tamamını Almanya’dan ithal edeceğimiz Ripstop Naylon kumaşından üreteceğiz. Roketimizde biri ana, biri sürüklenme, biri de faydalı yük 
paraşütü olmak üzere toplamda 3 adet paraşüt kullanmayı planlıyoruz. Kumaşlardan yaptığımız paraşütlerimizde ise KTR’den sonra gerçekleştireceğimiz mukavemet 
testleri ile karar vereceğimiz paracord ip veya zıpkın ipi kullanmayı düşünüyoruz. Bunun dışında ana ve sürüklenme paraşütleri rokete direk olarak mapadan bağlı 
olacaktır. Ama kurtarmanın 2. aşamasında ana paraşütün açılabilmesi için sürüklenme paraşütü, ana paraşüte şok kordonundan bağlanacaktır. böylelikle ana paraşüt 
serbest kaldığında sürüklenme paraşütü sayesinde dışarı çıkıp açılabilecektir.

Paraşütlerimizin renkleri ana paraşüt için : TURUNCU-SİYAH, sürüklenme paraşütü için : YEŞİL-SİYAH, payload paraşütü için : KIRMIZI-SİYAH olarak seçilmiştir. Ayrıca 
roketimizin uçuş esnasında kolaylıkla izlenebilmesi için roketimizin bir kısmını güneşi yansıtan alüminyum folyo ile kaplayarak uçuşun bütün aşamalarının alanda bulunan 
herkes tarafından rahatlıkla izlenebilmesini sağlayacağız. Bütün bunlara ek olarak roketimizin düştüğü konumu işaretleyebilmek amaçlı bir adet de flamamız bulunacaktır.

PARAŞÜTLER

https://descentratecalculator.onlinetesting.net/
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Kurtarma Sistemi 

1 2 3 4

Bu aşamada sistemimiz içerisindeki yay, 
burun konimizi alt taraftan sıkıştırmış bir 
şekilde bulunmaktadır. Sistem çalıştığı zaman 
redüktörlü motor dilleri içeriye çekerek 
burun konisini serbest bırakacaktır.

2. Aşamada ise burun konimiz serbest kalmış 
ve sıkışan yay burun konisini alttan ittirerek 
dışarıya doğru atmıştır. Burun konisi dışarıya 
çıkarken ön tarafa doğru kayan ağırlık 
merkezinden dolayı 4 kiloluk faydalı yükümüz 
ve paraşütü de dışarıya çıkmış, faydalı yük 
paraşütü açılarak payload’ı yere indirmeye 
başlamıştır.

Roketten tamamen ayrılmadan önce faydalı 
yük, bir ucu kendisine bir ucu da sürüklenme 
paraşütüne bağlı olan bir soket aracılığıyla 
sürüklenme paraşütünü de kendisiyle 
beraber çekerek dışarıya çıkartacaktır. Daha 
sonra faydalı yükün ağırlığından dolayı 
aradaki bu soketler ayrılacak ve faydalı yük 
ile paraşütü roketten tamamen ayrılmış 
olacaktır. Açılan sürüklenme paraşütü de 
roketi 1500 metreden 500 metreye kadar 
22,46 m/s’lik bir hızla indirmeye 
başlayacaktır.

Son aşamamız olan burada ise roketimiz 500 
metre irtifaya kadar alçalmıştır. Bunu 
algılayan ana veya yedek uçuş 
bilgisayarlarımızdan herhangi bir tanesi 
mapanın hemen yanında bulunan redüktörlü
motora güç vererek dili içeriye çekmesini 
sağlayacak ve ana paraşüt bağlı olduğu ipten 
kurtularak kendisini ana ipinden çeken 
sürüklenme paraşütü sayesinde dışarıya çıkıp 
açılacaktır. Ve ana paraşütümüz de açılarak  
roketin geriye kalan kısmını yere kadar 7,95 
m/s hızla indirecektir. Fotoğraflarda kullanılan paraşütler, aynı zamanda testlerde kullanılan paraşütlerdir. Bu 

paraşütler, gerçekleriyle birebir ölçülerdedir sadece renkleri farklıdır, paraşütlerin 
gerçekleri yapılırken bir önceki yansıda belirtilen renkler kullanılacaktır.
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Ana uçuş bilgisayarımız ve yedek uçuş bilgisayarlarımızın mikro denetleyicisi ATMEGA 328P AU’dur. Ana uçuş
bilgisayarı, 10DOF sensör modülü içerisinde bulunan basınç (BMP180), jiroskop ve ivme (MPU6050) sensörlerini
kullanarak çalışmaktadır. Yedek bilgisayarımız da aynı 10DOF modülü kullancaktır ancak çalışma algoritması farklı
olacaktır. Ana bilgisayar GPS olarak GY-NEO6MV2 modülünü, telemetri için ise digi firmasının ürettiği 900 MHz
XBEE (XBEE900hp) radyo iletişim modülünü kullanacaktır. Ana bilgisayarın basınç sensöründen aldığı yükseklik
değeri 1400 m’den yüksekse, jiroskop’tan aldığı değer 70 dereceden fazlaysa ve ivme sensöründen aldığı değer 10 
m/s²’ den az ise sistem aktifleşecektir. Ana bilgisayar aynızamanda yedek bilgisayar ile bir pinden bağlı olacak. Ana 
bilgisayar Bu pinden ON değerini gönderdiğinde yedek bilgisayar, ana bilgisayarın mekanik sistemi açtığını
anlayacak ve kendi sensörlerinden değer almaya devam edecek. Eğer sensörlerinden aldığı iniş hızı değeri
beklenilen iniş hızından fazlaysa, ana bilgisayardan gelen ON değerine bakmaksızın devreye girecektir. Bu şekilde
roketimizi kurtarma şansımız artmış olacaktır. Ana bilgisayar ve yedek bilgisayar motorun üstünde ısıdan yalıtılmış
bir bölümde bulunacaktır. Ana bilgisayar burun konisindeki redüktörlü motoru çalıştırmak için kendi telemetrisi ile
burun konisinde bulunan telemetriye veri gönderecektir. Ancak yedek bilgisayar burun konisindeki motora, 2 adet
kablo ile bağlanacaktır. Bu kablolarda birisi Vcc, diğeri ise N Channel Mosfetin Source bacağı olacaktır. Tüm bu 
uçuş sırasında yedek bilgisayar, SD karta; Ana bilgisayar ise telemetri ile yer istasyonuna uçuş kaydı, DHT22 
sensörlerinden alınan sıcaklık-nem, eğim, basınç, yükseklik, hız ve GPS bilgilerini göndereceklerdir. 

Aviyonik

D
EV

R
E 

ŞE
M

A
SI

Ana Uçuş Bilgisayarı Ön Yüz Ana Uçuş Bilgisayarı Arka Yüz

GY-NEO6MV2 10DOF Sensör DHT22 XBEE 900hp
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Aviyonik

Neden Bu Sensörler ?

GY-89 127,86 TL
L3GD20 JİROSKOP

BMP180 BASINÇ

GY-87 109,17 TL
MPU6050 JİROSKOP

BMP180 BASINÇ

GY-88 129,57 TL

MPU6050 JİROSKOP

BMP085 BASINÇ

SENSÖR ADI
ÖLÇÜM 
ARALIĞI

MPU6050 250/500/2000

L3GD20 250/500/2000

SENSÖR ADI HASSASİYET (M)

BMP 180 ±25cm

BMP085 ±25cm

Yukarıdaki 3 adet 10DOF 
modülünden GY-87’yi seçtik. 
Bunun nedeni, içerdiği

sensörlerin özelliklerinin diğer sensörlerin özellikleriyle aynı 
olması ve fiyatının diğer modüllere göre daha ucuz 
olmasıdır. Ayrıca MPU6050 sensörü hakkında internette çok 
fazla kaynak var. Bu yüzden MPU6050’nin bulunduğu bir 
modül seçmemiz daha mantıklı olacaktır.

Aviyonik sistemimizi oluşturan ana ve yedek uçuş bilgisayarlarımızın tasarımları 
bitirilip Çin’den bastırılmış ve KTR ile ÖTR arası test ve denemeleri gerçekleştirilmiştir. 
Test düzeneklerimiz, telemetri sistemimizi değerlendirebilmek adına 2 adet 900 MHz 
Xbee Pro içermektedir. Biri yer istasyonumuz, birisi de Ana Uçuş Bilgisayarımız. 

Testler:
1- Drone ile Telemetri Menzil Testi:
1 km uzaklaşabilen ve 500 metre yükselebilen bir drone’a aviyonik
sistem konulacaktır. Gelen verilerin kaybı ölçülüp üzerinde 
ıslahatlar yapılacaktır. Drone testinin KTR’de bulunmama nedeni 
ise telemetrinin menzilini artırmak için anten araştırması 
yapılmasıdır.
2- Sinyal Geçirgenlik Testi:
KTR’den sonra alınacak karbon fiber borunun içine aviyonik sistem 
konulacak ve 1,5km uzaklaşılarak geçirgenlik testi yapılacaktır. Bu 
testin KTR’de bulunmama nedeniyse, karbon biber borunun KTR 
sonuçlandıktan sonra alınacak olmasıdır. 
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Aviyonik

Kontrol Diyagramı Uçuş Arayüz Programımız
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

GÖVDE : KARBONFİBER
Gövde malzemesi olarak kullanmayı düşündüğümüz malzeme karbon fiberdir. Karbon fiberi ÖTR’de de belirttiğimiz gibi mukavemet 

değerlerinin çelikten 3 kat daha güçlü, 4 kat daha hafif bir malzeme olmasından dolayı seçtik. Pahalı bir ürün olan karbon fiberi, 
sponsorlarımız karşılayabilecek durumda bu yüzden her iki gövdemizde karbon fiberden imal edilecektir.

Cam elyaf katkılı fiber glass borular ise ağırlığı ve mekanik değerleri sebebiyle tercih edilmemiştir. Çünkü roketimiz ne kadar hafif 
olursa kullanmamız gereken paraşüt de o kadar küçük çaplı olur ve roketimizin içerisinde fazla bir hacim kaplamayarak roketi 
ağırlaştırmaz bu da istediğimiz irtifa hedefine kolayca ulaşmamızı sağlar. Bunun yanında yaptığımız hesaplamalara göre roket zemine 
7,95 m/s gibi bir hızla iniş yapacak bu açıdan da iniş aşamasında dayanıklı ve elastitite oranı yüksek olan bir malzeme kullanmak 
istiyoruz ki roketimiz zarar görmesin.

Karbon fiber gövdemizin uçuş esnasında karşılaştığı en büyük G değeri 5,8’dir. Buda 18 kiloluk bir roket için yaklaşık olarak 104 kg’lik
bir yük anlamına geliyor, yani roketimizin uçuş esnasında karşılaşacağı en büyük değer 1040 N’dir. Bu değerler için karbon fiberin 
mekanik mukavemet değerleri de ideal bulunmaktadır.

Gövdelerin üretimi için ise önce tasarladığımız gövdenin iç çapı boyutunda bir kalıp hazırlanması gerekiyor. Yine görüştüğümüz 
firmanın söylediğine göre bu kalıbın hazırlanması 2 hafta ve borunun üretilmesi de 2 hafta, totalde 4 hafta siparişten sonra boruların 
elimize geçmesi. KTR’yi geçtikten hemen sonra ise boruların siparişini vermeyi düşünüyoruz.

YOĞUNLUK
GERME 

DAYANIM
ELASTİTİTE 
MODÜLÜ

KOPMA 
UZAMASI

ÖZDİRENÇ
ERİME 

SICAKLIĞI

KARBON FİBER 1,6 g/cm3
3450 -

4850 Mpa
240 Gpa %1,6 - 2,2 1650 µΩ 2500 C

ÜRETİM

TARİH

15.05.2019 - 15.06.2019
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

Karbon fiberden imal edilecek gövdemiz için Fusion 360 ve ANSYS programlarından karbon fiber materyalini atadığımız gövde çiz imlerimize burun konisine 

uyguladığımız maksimum değerden aldığımız 2803 N tepki kuvvetini uyguladık ve sonuç olarak gövdemizin tamamı gerçekçi olarak 0,033 mm bozulma 
yaşamakta, bunun yanında soktuğumuz sağlamlık testinde de +8 üstü bir malzeme değeri vererek en sağlam malzemeler içerisinde olduğunu gördük. Ayrıca 
roketimizi bir bütün olarak soktuğumuz rüzgar tünelinde de karbon fiber genel olarak 2500 dereceye kadar çıkabilen sıcaklıklarda çalışabildiğini göstermiştir.

ANALİZ - SİMÜLASYON

ANSYS Mekanik Simülasyon Verileri :
https://drive.google.com/open?id=1QEBbGq3pXR2Icuz8t8PW
90bKe9HA969U

https://drive.google.com/open?id=1QEBbGq3pXR2Icuz8t8PW90bKe9HA969U
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

YAPISAL DESTEKLER : GÜRGEN - CEVİZ
Gövde içi yapısallarımızda da hafifliği ve sağlamlıklarından ötürü ahşap parçalar kullanmaya kara verdik, eğer bu yapısal parçaları alüminyum gibi çok ağır bir 

metalden imal edecek olsaydık roketimiz ciddi manada ağırlaşacak ve istediğimiz irtifaya ulaşamayacaktı. Ama kullanmaya karar verdiğimiz ağaçlar hem hafif hem de 
sağlamlıklarıyla bizim tercihimiz oldu. 

Kullanmaya karar verdiğimiz 2 tür ağaç var bunlar : Ceviz ve Gürgen ağaçları. İki farklı tür ağaç kullanmamızın nedeni ise gövde içerisinde farklı noktalarda değişik 
sertlik ve ağırlık ölçülerine ihtiyacımızın olması. Mesela, iç entegrasyon gövdemizin uçuş esnasında her iki gövde parçasını da bir arada tutabilmesi için çok sağlam bir 
malzeme olması gerekiyor aynı zamanda da hafif olması gerekiyor ki zaten ağır olan motor bölümüne ek bir ağırlık oluşturarak roketin stabilite değerini bozmasın. 
Bunun için çok hafif olan cevizi değil, biraz daha ağır ama daha sağlam olan Gürgen ağacını kullanmaya karar verdik. Bu parça gibi taşıyıcı diye adlandırdığımız 
mapanın monte edileceği parçayı da Gürgen ağacından yapmak istiyoruz çünkü aynı bu parçanın da, iç entegrasyon gövdesi gibi sağlam bir malzemeden yapılarak 
yerine koyulması gerekiyor. Bu iki parça dışında geriye kalan merkezleme halkaları, motor montaj bloğu, mekanik sistem kasası, aviyonik iskeleti ve montaj sabitleme 
halkası gibi parçalar da cevizden üretilecektir. Çünkü bu bu parçalarda aşırı sağlam bir malzemeye ihtiyacımız olmayacak ama hafif bir malzemeye ihtiyacımız var.

Bütün bu parçaları ise KTR’den sonra 1 hafta içerisinde bir marangozhanede üretmeyi planlıyoruz.

YOĞUNLUK
ÇEKME 

DİRNECİ
EĞİLME 
DİRENCİ

GÜRGEN 0,735 gr/cm3 135 Mpa 160 Mpa

CEVİZ 0,52 g/cm3 100 Mpa 147 Mpa

ÜRETİM

TARİH

15.05.2019 - 22.05.2019
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

ANALİZ - SİMÜLASYON
EĞİLME-BÜKÜLME

ÇEKME-KOPMA
BASMA

Gövdemizin içerisinde kullanacağımız yapısal destek parçalarından 

olan Ceviz ve Gürgen ağaçlarına da teorik olarak simülasyon testleri 
yaptık. Bu analizlerde en çok etkiye maruz kalacak olan iç entegrasyon 
gövdesini kullandık. Entegrasyon gövdemiz Gürgen ağacından 
üretilecektir ama kullandığımız programların alt yapısında Gürgen 
ağacının mekanik özellik datası bulunmadığından dolayı onunla benzer 
değerlere sahip olan cevizi kullandık, ceviz, maruz bıraktığımız değerler 
altında ihtiyacımız olan 400-450 kilodan fazla yük kaldırabildi. Cevizin 
Gürgene göre daha zayıf bir ağaç olması bize gürgenin cevizden daha iyi 
mekanik mukavemet değerlerine sahip olduğunu gösterdi. 
Simülasyonda iç entegrasyon gövdesine zıt yönde kuvvetler 
uygulayarak ÇEKME-KOPMA, üst gövde tarafından baskı uygulayarak 
BASMA, ve dikey konumda zıt yönde kuvvetler uygulayarak EĞİLME-
BÜKÜLME analizlerini gerçekleştirdik. Ayrıca ANSYS programında da 
mapamızın bağlanacağı taşıyıcı parçasına da ÇEKME-KOPMA 
simülasyonu yaparak çelik ve gürgen ağacının mekanik dayanım 
özelliklerini görmüş olduk.

DEFORMASYON

ÇEKME-KOPMA

ANSYS 
Mekanik 
Simülasyon 
Verileri :

https://drive.google.co
m/open?id=1ysOuQ6y
XYzlmkMYbY-
D1J5UxKSpOBKjl

https://drive.google.com/open?id=1ysOuQ6yXYzlmkMYbY-D1J5UxKSpOBKjl
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Yapısal – Gövde/Gövde İçi Yapısal Destekler 

YAPILMASI PLANLANAN TESTLER

Bu testler, bir analiz firmasının test laboratuvarında yapılacaktır. Mekanik mukavemet testleri 

olarak gövde numuneleri  ve iç yapısallara ; Çekme-Kopma / Eğilme-Bükülme / Sertlik / Basma ve 
Kırılma testlerini uygulamayı düşünüyoruz. Analizler sonucunda çıkacak olan testlere göre 
kullanmayı düşündüğümüz malzemelerden daha da emin olabileceğiz.

a) Mukavemet Testleri

Burada ise 3000 K filamen sarım karbonfiber kullanmayı düşündüğümüz gövdemizin Xbee, GPS

ve FPV Kamera canlı görüntü aktarımı testleri olacaktır. Karbonfiberin özdirenci ve geçirgenliğini
test ederek bizim sistemlerimizi olumsuz bir yönde etkileyecek mi bunu görmek istiyoruz, eğer
olumsuz yönde bir sonuç alırsak, sistemlerimizin antenlerini dışarıya sarkıtarak bu problemi
aşacağız.

b) Haberleşme Geçirgenlik Testleri

TARİH 16.06.2019  – 02.08.2019

TARİH 16.06.2019  – 02.08.2019

ÜST GÖVDE



Herkese Açık | Public

17 Mayıs 2019 Cuma
2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 

(KTR)
35

Yapısal - Kanatçık

KARBONFİBER
Kanatçıklarımızda, burun konisi ve gövde gibi karbon fiberden imal edilecektir. Çünkü yapısal olarak yere iniş ve uçuş esnasında en zayıf olan ve en yüksek 

sıcaklıklara maruz kalacak olan sistemimiz kanatçıklardır. Bu yüzden sıcaklık noktasında yüksek erime ve ergime sıcaklığına sahip olan karbon fiber malzemesi 
bizim için uygundur.

ÖTR’de belirtilen diğer seçenekler olan Poliamid ve Plexiglass maddeleri ise yapıları itibariyle hem mekanik yönden çok zayıf hem de sıcaklık olarak düşük 
erime sıcaklıklarına sahipler.

Kanatçıklarımızı 0,3 cm kalınlığındaki 40x40 karbon fiber plakalardan keserek oluşturmayı düşünüyoruz. Bunun için hazır olarak üretilmiş ve satışa sunulmuş 
farklı kalınlık ve ölçülerde plakalar mevcuttur.

Kanatçığımızın geometrik şekli geniş açılı bir dötgendir. Bu kanatçığın gövde dışarısında kalan kısmıdır. Ayrıca kanatçıkların gövde içerisinde montajlama için 
tasarlanan bir de dikdörtgen çıkıntı bölümü vardır ki, bu bölümün uzunluğu, montajlamanın daha rahat yapılabilmesi adına kanatçığın 15 cm’lik taban 
kenarından biraz daha uzun olup 17,2 cm ebatlarındadır. Kanatçığın uç ve hücum kenarları da aşırı hızlanmayı önlemek amaçlı küt şeklinde yapılacaktır.

YOĞUNLUK
GERME 

DAYANIM
ELASTİTİTE 
MODÜLÜ

KOPMA 
UZAMASI

ÖZDİRENÇ
ERİME 

SICAKLIĞI

KARBON FİBER 1,6 g/cm3
3450 -

4850 Mpa
240 Gpa %1,6 - 2,2 1650 µΩ 2500 C

ÜRETİM

TARİH

15.05.2019 - 30.05.2019
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Yapısal - Kanatçık

KANATÇIK YAPISI MONTAJ

- Kanatçıkların motor bölgesi ve gövdeye montajı gövdenin iç kısmına
giren bölümü vasıtasıyla yapılacaktır. Kanatçıkların roketin alt gövdesinin
içinde kalan kısmın yüksekliği 2,1 cm. Bu çıkıntılar roketi sabitleyen
merkezleme halkalarının üzerlerine çentikler açılarak oturtulacak ve iki
taraftan menteşeler yardımıyla sabitlenerek gövde içerisine gizlenecektir.

- Kanatçıklarımızın kalınlığı 0,3 cm’dir. Taban kenarı uzunluğu 15 cm, 
hücum kenarı 9,6 cm, uç kenarı 9 cm, firar kenarı ise 7 cm 
uzunluğundadır. Kanatçığımızın tasarımı 4 köşeli bir yamuktur.
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Montaj Çıkıntıları
- Bu kısımlar, kanatçıklarla beraber tek parça 

halinde üretilecektir, gövdenin içerisinde 
kalarak uçuş esnasında daha düzgün bir 
performans sağlamasına yardımcı olacaktır.

İç Tüp
- Alüminyum 

motor yatağı.

Menteşeler
- Kanatçıkların 

merkezleme
halkalarına 
sabitlenmesini 
sağlayan alüminyum 
menteşeler.

Kanatçıkların, merkezleme
halkalarına yapılacak 

montajında kullanılacak 
olan menteşe.
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Yapısal - Kanatçık

ANALİZ - SİMÜLASYON

Yine aynı şekilde FUSION 360 programından sertlik ve malzeme 
kalitesi simülasyonlarına soktuğumuz kanatçıklarımız kalite olarak 
karbon fiber olmalarından dolayı +8 değer verdiler. ANSYS 
programında da X ekseninde  170 m/s hızın ivmesini 
uyguladığımız kanatçıklarımıza Y ekseni tarafından da şartnamede 
belirtilen 6 m/s rüzgar hızını ekledik. Bunlar sonucunda ortaya 
çıkan tabloda kanatçıklarımızın yukarıya bakan tarafına 704 N yük 
binmektedir. Bu da simülasyon ve analizlerden aldığımız verilere 
göre bizim için yeterli. Çünkü karbon fiber plakaların kırılma eğrisi 
2000 newtonun üzerinde. Ayrıca gerçek roketimizde kullanmayı 
planladığımız 240 Gpa karbon fiberin datası öğrenci lisansından 
dolayı programda bulunmadığı için analiz-simülasyonlarımızı daha 
zayıf olan 230 Gpa cinsi karbon fiber kompozit ile gerçekleştirdik, 
buna rağmen karbon fibere bir şey olmadı.

Deformasyon

Malzeme 
Sınıfı

Baskı Gerilmesi

Çekme Gerilmesi

Sertlik

ANSYS Mekanik Simülasyon Verileri :
https://drive.google.com/open?id=1LsF7xGkDIvJngE6knM5Yv
SeBNaxGH81d

https://drive.google.com/open?id=1LsF7xGkDIvJngE6knM5YvSeBNaxGH81d
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Motor

- Roket tasarımımız için öncelikli motor tercihimiz 75 mm çapında, 486 mm uzunluğunda
olan ortalama 1046 Newton itki gücüne sahip olan L1050 motorudur. Bu motoru tercih
sebebimiz ikinci motor tercihimizle aynı ebatlar ve yakın ağırlıkta olmasıdır, öncelikli
olmasının sebebi ise ortalama ve toplam itki gücünün diğer motorlara göre yüksek olması
(çünkü yaptığımızfaydalı yük tasarımımız roketimiz içerisinde ciddi manada yer kaplıyor, 
buda roketin boyunun uzamasına sebep olarak total olarak roketin ağırlığını artırıyor) bizim
için büyük bir avantaj, ekstra olarak boyutlarının roket içerisinde çok fazla yer kaplamaması
da bizim için yer açısından mekan tasarrufu oluşturuyor. 

A) L1050

MONTAJ STRATEJİSİ
- Roketimizin alt gövdesinin boyu iç entegrasyon gövdesiyle motorun montajının yapılacağı
bölümü sıfırlayarak belirlenmiştir. İç entegrasyon gövdesinin içinde 6,5 santimlik bir boşluk
bırakılacak ve resimde gördüğünüz gibi entegrasyon gövdesinin sonuna kendisiyle beraber
tek parça halinde üretilecek olan içinde vidalama deliği bulunan bir parça eklenecek. Bu 
parça motorun en üstünde bulunan vida yuvasıyla sıfıra sıfır oturarak motorun ileri
kaymasını engelleyecek ve motoru sabitleyecek olan civata eklenerek sıkılacak. Motorun
montajının yapıldığı kısmın hemen etrafında motor montaj bloğu, onun hemen dışında iç
tüp ve onunda dışında montaj sabitleme halkası yer alarak motorun baş kısmı güvenli bir
biçimde yerleştirilecek. Son olarak da, motor yatağımız olan iç tüpü, etrafına yerleştirilecek 
olan çelik vidalar ile sıkarak, roket düşmesini veya içeride sallanmasını önlemiş olacağız.

İtki-Zaman Grafiği
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Motor
ROKET PRANGA MOTOR MONTAJ ŞEMASI

7 ALT GÖVDE 1X KARBON FİBER

8 L1050/L851 MOTOR 1X CESARONİ

9 MERKEZLEME HALKASI-3 1X CEVİZ

10 MERKEZLEME HALKASI-2 1X CEVİZ

11 MERKEZLEME HALKASI-1 1X CEVİZ

12 25MM TRAPEZ VİDA 12XX ÇELİK

1 İÇ ENTEGRASYON GÖVDESİ 1X GÜRGEN

2 3/8-16 INCH KAPAK BAŞLI VİDA 1X ÇELİK

3 M6 HAVŞA VİDA 8X ÇELİK

4 İÇ TÜP 1X ALÜMİNYUM

5 MONTAJ SABİTLEME HALKASI 1X CEVİZ

6 MOTOR MONTAJ BLOĞU 1X CEVİZ

1-) İç Entegrasyon Gövdesi, Alt Gövde borusunun içerisine yarısı girecek kadar baş tarafından 
yerleştirilmeli ve trapez vidalar ile sabitlenmeli.
2-) Ardından Montaj Sabitleme Halkası, gövdenin altından entegrasyon gövdesine değinceye kadar 
itilmeli.
3-) Merkezleme Halkası-1, gövdenin altından başlayarak 324. Milimetreye, Merkezleme Halkası-2 162. 
Milimetreye, Merkezleme Halkası-1’de en alta yapıştırılmalıdır.
4-) Alüminyum İç Tüp, bütün bu parçaların içerisinden geçirilerek iç entegrasyon gövdesine kadar itilmeli, 
daha sonra bir daha kaymayacak şekilde merkezleme halkalarına yapıştırılmalıdır.

5-) Ardından Motor Montaj Bloğu, tüp içerisine geçirilerek sonuna kadar götürülmelidir.
6-) Motor, gövdenin alt kısmından tüp içerisinde geçirilerek baş kısmında ki dişi yuva, entegrasyon 
gövdesi içerisindeki yuvayla denk getirilmeli ve 3/8-16 Inch Kapak Başlı Vida, entegrasyon gövdesi 
içerisinden motora monte edilmelidir.
7-) Motor yerleştirildikten sonra M6 Havşa Vidalar ile iç tüp, gövdenin dışından sıkıştırılmalıdır.
8-) Roket motorunun rokete montajı tamamlanmıştır.

Roket Motoru Montaj Talimatı :

https://drive.google.com/open?id=
1Hd55TlDWikJ_QhiMT2hCGJr9Um
8Z47iJ

https://drive.google.com/open?id=1Hd55TlDWikJ_QhiMT2hCGJr9Um8Z47iJ
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İkinci Motor Seçimi 

B) L851

- İkinci roket motoru tercihimiz ise yine yakın itki, ağırlık ve ebat ölçülerine sahip olan L851 

Cesaroni marka roket motorudur. Bu motor, ölçülerinin birinci motor tercihimizle birebir aynı
olması bizim için roket tasarımı noktasında büyük kolaylık sağladığı için 2. tercih olarak
yazılmıştır.

DEĞİŞİKLİKLER:
ÖTR’de tespit edilen eksiklikler üzerine daha iyi bir uçuş performansı için iki motor arasında belli noktalarda hammadde ve 
ölçülerle alakalı farklılıklar olması gerekitiğine karar verdik. Böylece ikinci motor seçeneğimiz için kanatçıklarda çok ufak 
bir değişiklik yaparak kanatçıkları 0,15 cm büyüttük bunun yanında yayımızın güç aldığı bakırdan imal edilecek olan iç yay

Zaman
(s)

İrtifa
(m)

Hız
(m/s)

İvme
(G)

1.Rampa Çıkış Hızı 0,6 6 21,3 3,8

2.Tepe Noktası 19 1493 0 1

3.1.Paraşüt Açılma 20 1487 10,3 0,9

4.2.Paraşüt Açılma 57,4 476 21,74 0,003

5.Yere İniş 110 0 7,72 1

tüpünün boyunuda 5 cm kısaltarak 
stabilizasyonumuzu L851 motoru için 
dengeledik. Haricinde yaptığımız bir 
değişiklik yoktur. Motor seçiminde L851 
motorunun atanması ihtimalinde bu iki 
değişikliği yaparak yakın bir irtifayı 
yakalamayı hedefliyoruz. İç yay tüp, 
stabilizasyonu dengelemesi için yoğunluğu 
8,96 olan bakırdan dökülecektir, 2. 
motorumuzda da hammadde değişikliği 
yapmadan ebat değişikliği yaparak üretimi 
kolaylaştırmak istedik. Çünkü farklı 
maddeler, farklı üretim metodları manasına 
geliyor.

Roketimizin L851 motoru ile ulaştığı maksimum 
hız 165 m/s & 0,49 Mach’dır. Rampa hızı ise 21,3 
m/s’dir. Ek olarak mekanik sistemin çalıştığı hız 
10,3 m/s’dir. Yanma boyunca en az statik denge 
değeri 1,51 cal, 10 m/s rüzgar hızı ile Kuzey’e 
doğru sürüklenme 835 m, Batıya doğru 
sürüklenme ise yine 2,5 metredir.
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Roket Bütünleştirme Stratejisi
Bölümlerin Kendi İçerisindeki Montajları

BURUN KONİSİ ÜST GÖVDE ALT GÖVDE
- Burun konimizin içerisine yerleştrilecek olan tek bir bölüm vardır ;

➢Mekanik Ayrılma Sistemi’dir. 

Mekanik sistemimizİ henüz burun konisine yerleştirilmeden önce
bir bütün olarak montajı tamamlanmış olacak. Mekanik sistemin
burun konisine montajı ise mekanik sistem kasasına shoulder 
kısmının dış yüzeyinden vidalanarak yapılacaktır. Ve en son burun
konisinin en alt kısmı yay ile ittirileceği için kapatılarak burun
konisinin kendi içerisindeki montajı tamamlanacaktır.

- Üst gövdenin altından başlayarak iç entegrasyon gövdesinin yarısı üst
gövdenin içerisine sokularak gövdenin dışından trapez vidalarla montajı
tamamlanacaktır. Daha sonra iç entegrasyon gövdesinin hemen üzerine
dışarıda birleştirilmiş olan aviyonik sistem yerleştirilecektir. Aviyonik
sistemin iskeleti ile gövde arasında bir montaj olmayacaktır, çünkü roketi
istediğimiz zaman söküp aviyonik sistemi de iskeleti ile birlikte çıkartıp
istediğimiz zaman müdahale edebilmek istiyoruz. Zaten aviyonik
sistemimizin roketin içerisinde hareket etme ihtimali yok, çünkü önü ve
arkası da sabit parçalarla kapatılmış bir halde. Aviyonik sistem
yerleştirildikten sonra hemen üzerine onun sallanmasını engelleyecek ve
aynı zamanda da mapanın sabitleneceği parça olan taşıyıcı vidalanıp
epoksi yardımıyla yapıştırılacak, mapa ise taşıyıcının tam ortasına gelerek
taşıyıcının iki ucundan çıkacak uzunlukta 10 mm saplama ile
tutturulacak. Mapa da sabitlendikten sonra yanına mekanik sistemin bir
bölümü olan redüktörlü motor yerleştirilecek. Sırasıyla alttan yukarı, ana
paraşüt, sürüklenme paraşütü, faydalı yük ve faydalı yük paraşütü
yerleştirilecek. Faydalı yükün paraşütü yayın güç aldığı ve dayandığı 11
cm uzunluğunda bir bakır tüp içerisinde olacaktır. Bakır tüp ise
vidalanarak epoksiyle yapıştırılacaktır. Bütün bu sistemlerin en üstüne
yay (içerisindeki boşluk kısmında şok kordonu –gövde ile burun konisi ni
bağlayacak-), ve onunda üzerine burun konisi geçirilerek üst gövdenin
montajı tamamlanacak.

- Roketin uçuşu için en fazla önem arz eden bu bölümün montajı
yukarıdan iç entegrasyon gövdesinin yarısının vidalanıp epoksiyle
yapıştırılmasıyla başlayacak, ardından gövdenin alt kısmından sırasıyla
montajsabitleme halkası, iç tüp, merkezleme halkaları, motor montaj
bloğu ve motorun takılmasıyla oluşacaktır. Motor takıldıktan hemen
sonra iç entegrasyon gövdesinin iç boşluğu kullanılarak motoru
sabitleyecek civata takılacak. Kanatçıkların montajı ise en altta ki iki
merkezleme halkasının üzerine açılacak 120 derecelik boşluklara
oturtulup menteşelerle merkezleme halkaları ve kanatçığın gövdenin
iç kısmında kalan bölümleri arasında yapılacaktır. İç tüpümüz
merkezleme halkalarına epoksiyle yapıştırılacak,merkezleme halkaları
ise roketin gövdesine hem vida hem de epoksi ile tutturulacaktır.

Roket Montaj Videosu :

https://youtu.be/82uIryac
EA8

https://youtu.be/82uIryacEA8
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Roket Bütünleştirme Stratejisi
Bölümlerin Birbiri Arasındaki Bütünleştirmesi

- Kendi içerisinde ki montajları tamamlanan Burun Konisi, Üst Göve ve Alt Gövde birbirlerine iç entegrasyon gövdesi ile geçerek bağlanacaktır. Alt 
gövde, üst gövdeyle 18 cm uzunluğunda bir iç entegrasyon gövdesiyle bağlanacaktır, bağlanma tamamlandıktan sonra gövdeler, dışarıdan iç
entegrasyon gövdesine vidalanacaktır. Burun konisinin üst gövdeyle olan bağlantısı ise kendi shoulder kısmı aracılığıyla olacaktır. Burada herhangi bir
vidalama veya yapıştırma işlemine gerek yoktur çünkü burun konimiz içerisinde bulunan mekanik sistem dilleri roketin üst gövdesindeki boşluklara
geçerek kilitlenecektir ve sistem çalıştığı zaman da diller içeri çekilip yay enerjisiyle fırlatılacaktır. İşte roketimizin bütünleştirmesi böyle olacaktır. 
Bütün birleştirme bittikten sonra ray butonları da vidalama ve yapıştırma yöntemiyle eklenip bütünleştirme işlemini tamamlamış, atışa hazır olacağız. 

Altimeter Cihaz Yerleştirmesi

- Altimeter cihazını, roketimizin aviyonik bölmesine denk gelen gövdenin üzerine yerleştireceğimiz bir kapak vasıtasıyla yapacağız. Bölme kısmına 
cihazın sağlıklı çalışabilmesi için 1/16 inch ölçülerinde 5 adet delik açmayı planlıyoruz. Cihazı rampada iken yerleştirceğimiz ve roketi tekrar demonte
edemiyeceğimiz için buraya koyacağımız kapakçığı somunlu vidalarla söküp takabileceğiz. Roket rampada iken altimetreyi bölmesine yerleştirmek 
için somunları söküp kapağı kaldıracağız, cihazı aviyonik bölmesinde uygun bir bölüme yerleştirip kapağı tekrar kapatacağız. Aynı zamanda bu 
kapağın üzerinde Altimeter ile aynı sonuçları vermesini planladığımız ana uçuş bilgisayarına bağlı olan ekran yer alacak, bu sayede roket rampada 
iken ana ve yedek uçuş bilgisayarlarına bağlı sistemleri açtığımızda, bu sistemlerin çalışıp çalışmadığını anlayabileceğiz. Roket üzerindeki sistemleri 
açmak için de ekranın hemen yanında biri ana biri de yedek bilgisayar sistemlerine bağlı 2 adet on-off butonu yer alacak.
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Roket Bütünleştirme Stratejisi

Alt ve Üst gövdelerin birbirine olan montajı Gürgen ağacından oyulacak 180 mm uzunluğunda bir iç entegrasyon gövdesi ile olacaktır. İç entegrasyon gövdesi, her iki gövde parçasına da uzunluğunun yarısı kadar girecektir. Daha 
sonra iki gövde birbiri ile birleştiği zaman entegrasyon gövdesi, karbon fiber boruların dışından 90 derece açıyla 4 sıra çelikten imal edilen trapez vidalar ile sabitlenecektir. Bu sabitleme bir kere yapıldıktan sonra iç entegrasyon 
gövdesi, birdaha alt gövdeden sökülmeyecektir. Ama aviyonik sistemimize istediğimiz zaman müdahale edebilmek amacıyla üst gövdeden çıkartılabilir olacaktır. Sabitlemeyi gerçekleştirecek olan parçanın içerisinde 65 mm çapında 
silindir bir boşluk bıraktık, bu boşluğun sebebi ise motor, yatağına yerleştirildiği zaman motoru tutacak olan civatayı motorun yerleştiği yere göre diğer taraftan takabilmek.

İç Entegrasyon Gövdesi 
(Gürgen)

İki gövdeyi birbirine 
tutturacak parça.

25mm Trapez Vidalar
Gövdeler birbirine 
geçtikten sonra, gövdeler 
ile iç entegrasyon gövdesini 
montajlayacak çelik şapkalı 
vidalar.

Alt Gövde
Karbon fiber.

Üst Gövde
Karbon fiber.

İç Entegrasyon Gövdesi
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Testler 

Aviyonik – Telekominikasyon Testleri

Aviyonik bölümde yapmayı planladığımız testlerimiz içerisinde, Kavanoz Vakum Testi / Sallanma Testi / 
Telemetrik Sistem Drone Testi ve Haberleşme Geçirgenlik Testleri yer alıyordu. Biz bunlardan kavanoz 
içerisinde basınçlı hava oluşturarak ve kartımızı sallayarak yüksek ivmeler maruz bırakacağımız 
testlerimizi KTR’ye kadar gerçekleştirdik. Testlerden önce, tamamını elektronik ekibimizin tasarladığı Ana 
ve Yedek Uçuş Bilgisayarlarının teknik tasarımlarını bu işlerle uğraşan belli mühendislere göstererek 
tasarımımızda bir hata veya eksiklik olmadığını teyit ettik, daha sonra çizimlerimizi Çin’de ki PCB Way
firmasına göndererek bastırdık ve KTR’den önce kartlarımızı somut bir şekilde test edebilir hale geldik. 
Bunlara ek olarak da Ana Uçuş Bilgisayarı ve yer istasyonu ile ikişer kişilik 2 grup halinde birisi 
okulumuzda, biriside okuldan yaklaşık 1-1,5 km uzakta olmak üzere bir telemetrik sistem testi 
gerçekleştirdik. Bu testte veri aktarımını sağlayacak olan Xbee 900 MHz modüllerini, GPS ve Ana Uçuş 
Bilgisayarını test etmiş olduk. Testlerimizin hepsi beklediğimiz gibi başarılı bir şekilde gerçekleşmiş oldu. 

KTR’den sonra yapılmasını planladığımız testler ise uçuş bilgisayarlarımızdan bir tanesini paraşüte 
bağlayarak 50-60 metrelik bir yükseklikten serbest bırakmak ve bu test ile basınç/ivme/jiroskop 
modüllerini dikey konumda hareket ederken test etmek. Yine bilgisayarlarımızı bir drone aracılığıyla 500 
metre yüksekliğe, 1 kilometre uzağa götürerek hem kablosuz iletişim modüllerini hem de jiroskop 
modülünü test etmek istiyoruz. Sistemimiz içerisinde bulunan kablosuz modüllerin iletimini ise 
Haberleşme Geçirgenlik Testleri görmek istiyoruz, çünkü karbon fiber borular yapıları itibariyle sinyal ve 
dalgaları büyük ölçüde engelliyorlar. Biz bu testler sonucunda antenlerimizi roketin neresine 
koyacağımıza karar vereceğiz. Haberleşme Geçirgenlik testi ise karbon fiber boru elimize geçtikten sonra 
borunun bizzat kendisiyle yapılacaktır.

TELEMETRİK SİSTEM 
DRONE TESTİ

15.05.2019 
–

02.08.2019

HABERLEŞME 
GEÇİRGENLİK TESTİ

16.06.2019 
–

02.08.2019
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Testler 

TEST FOTOĞRAFLARI

Ana Uçuş Bilgisayarı

Telemetri Test Videosu :

Aviyonik Sistem Testleri 
Veriler :

Kavanoz Vakum Testi 
Videosu :

Yedek Uçuş Bilgisayarı

https://youtu.be/0kvzxsRy
Rdc

https://youtu.be/24JJGMy
9x2E

Jiroskop Sallanma Testi:

https://youtu.be/kWhaFAH
Hq90

https://drive.google.com/o
pen?id=1GESvv_Zckm74U3
hqI5byXUvoRNHVGmMM

https://youtu.be/0kvzxsRyRdc
https://youtu.be/24JJGMy9x2E
https://youtu.be/kWhaFAHHq90
https://drive.google.com/open?id=1GESvv_Zckm74U3hqI5byXUvoRNHVGmMM
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Testler 

Mekanik Sistem Testleri
Mekanik ayrılma sistemi testlerinde kullanmayı düşündüğümüz selonoid motorların, dilleri içeri çekim gücü, yaptığımız 
testlere göre yetersiz kaldı, bizde bunun üzerine aynı sistemi biraz daha geliştirerek selonoid motor yerine redüktörlü motor 
kullanarak kapı dillerini de demirden kendimiz üretmeye kara verdik. Geliştirdiğimiz sistemimizi 3D yazıcıdan basarak gerçek 
boyutlarda yapmış olduğumuz roketimizin prototipinde denedik. Yaptığımız testte mekanik sistemin kasası 3D Printer 
hammaddesi olan PLA filamenti ile basılmıştır. PLA çok dayanıksız ve erime sıcaklığı çok düşük bir malzeme olmasına rağmen 
testlerimiz esnasında hiçbir olumsuzluk oluşturmadı. Yani gerçek rokette kullanacağımız ceviz ağacından üretilecek olan 
mekanik sistem kasanın problem oluşturmayacağından emin olmuş olduk, hatta ceviz ağacını da iç yapısallar bölümünde 
görebileceğiniz gibi büyük yükler altında dayanıklılık testlerine tabii tuttuk.  Roketimizin mekanik sistemi, jiroskop 70+1
derece eğikliği algıladığı zaman çalışacak.  Sistemde kullanacağımız yayın toplam kaldırma gücünü ise roket içerisinde 
sıkışacağı 15 cm’ye kadar bastırarak bir terazi üzerinde 30 kg ölçtük, burun konisinin altındaki yayın toplamda dışarıya atması 
gereken yük miktarı ise burun konisiyle beraber 1,714 gram. Bu test ile burun konisini bu ağırlığa eşitleyerek uçuş 
esnasındaki olayın benzerini de test etmiş olduk.

Yayımızı roketin içerisinde olması gereken konuma yerleştirerek burun konisini yayın üzerinden bastırarak kilitledik, 
roketimiz bir gece boyunca böyle bekledi, ertesi gün sistemi tekrar denediğimiz zaman ne diller kırılıp yay, burun konisini 
yerinden çıkartmıştı, ne de yayımız potansiyel enerjisini kaybetmişti. Yay da 6,5 mm kalınlığında işlenmiş demirden 
üretilmiştir.

Bunların yanında sistemimiz için KTR sonrası düşündüğümüz testlerden bir tanesi de, gerçek boyutlarda plexiden
modellediğimiz roket prototipimizi Doblo tarzı yüksek tavanlı bir aracın tavanına bağlayarak burun konisini arka tarafa 
gelecek şekilde yerleştirmek. Daha sonra aracımız mekanik sistemin çalışacağı 10,6 m/s (Ort. 36 km/h) hızla giderken 
mekanik sistemimizi 90 derece yatay konumdayken denemek. Bu test ile mekanik sistemi çalıştıracak olan aviyonik sistemi 
de ve daha sonrasında kurtarmayı gerçekleştirecek olan paraşütlerimizi de denemiş olacağız. Çünkü aracımız giderken burun 
konisi dışarıya fırladıktan sonra, aracımızı biraz daha hızlandırıp 22,46 m/s (Ort. 100 km/h) değerine çıkartmak istiyoruz, 
burada da ana paraşütümüzün açılırlığını ve mekanik sistemimizin 2. kademesini denemiş olacağız. Bu test ile roketimizin 
bütün alt sistemleri kompakt bir şekilde denenmiş olacak.

MEKANİK AÇILMA 
TESTLERİ

15.05.2019 
–

02.08.2019

AVİYONİK-MEKANİK 
TETİKLEME TESTİ

15.05.2019
–

02.08.2019
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TEST FOTOĞRAFLARI

Testler 

Mekanik Sistem Test Videosu :

https://youtu.be/2M2Glujg9Ps

https://youtu.be/2M2Glujg9Ps
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Testler 

Kurtarma (Paraşüt) Testleri
Kurtarma sistemini oluşturan paraşütlerimizi KTR’den önce belirlediğimiz boyutlarda yaparak 
testlerini 50 metrelik bir kule vinçin tepesinden serbest bırakarak hem paraşütlerin açılırlığını
hem de paraşütlerin kendilerine has yere indirme hızlarını ölçmüş olduk. Bu testleri Ana 
(İkincil) ve Faydalı Yük Paraşütü ile gerçekleştirmiş olduk. Paraşütleri gerçek etkiler içerisinde 
test edebilmek için Ana Paraşüte taşıyacağı 12,408 gram ağırlığa yakın olan 12,780 gram 
ağırlık bağladık, payload paraşütüne ise 4000 gramlık ağırlıklar bağladık. Paraşütlerin bu 
ağırlıklarla beraber süzülüş hızlarını ve yere son değme hızlarını ve ivmelerini ölçebilmek 
amacıyla Altimeter Three cihazını kullandık. Ana Paraşütümüz kendisine bağlanan ağırlığı 50 
metreden 6,21 m/s hız ile, Faydalı yük paraşütü ise 7,28 m/s’lik bir hız ile yere indirerek 
testleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmiş oldu. 

Bu testleri yaptığımız paraşüt kumaşı Türkiyede üretilen bir Ripstop Naylon çeşidi ama biz 
gerçek sistemimizde daha sağlam olan Almanya’dan ithal edilecek olan Ripstop Naylon 
kumaşı kullanmayı düşünüyoruz. Kumaş testi olarak ise kullandığımız bir kumaş parçasını test 
laboratuvarına gönderdik ve Çekme-Kopma ile Yırtılma testlerini uyguladık. Ana 
paraşütümüzde 3 mm kalınlığında paracord ip, faydalı yük paraşütünde ise 1,5 mm 
kalınlığında paracord ip kullandık. Ama iplerle alakalı KTR sonrası zıpkın ipini de test etmek 
istiyoruz. Çünkü zıpkın ipi paraşüt iplerine göre çok daha sağlam olduğu için daha ince 
kalınlıklarda aynı değerleri sağlayabilir, bu da bizim için roket içerisindeki hacimde tasarruf 
sağlar.

İP TESTLERİ
15.05.2019 

–
20.06.2019
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TEST FOTOĞRAFLARI

Testler 

Ana Paraşüt Faydalı Yük Paraşütü

Paraşüt Testleri Veriler :

https://drive.google.com/open?id=1zVQ
6N50yDbB10T-AkhYMteC2YvZVKgvL

Kumaş Analiz 
Raporu :

https://drive.google.com/op
en?id=1_WBMpfQkb8Z2FnX
qiU2rOmYouEmyFgGA

Test Videosu :
https://youtu.be/TOw34vlt8
VA

https://drive.google.com/open?id=1zVQ6N50yDbB10T-AkhYMteC2YvZVKgvL
https://drive.google.com/open?id=1_WBMpfQkb8Z2FnXqiU2rOmYouEmyFgGA
https://youtu.be/TOw34vlt8VA
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Testler 

Gövde/İç Yapısal Testleri

Öncelikle gövde malzememiz olan karbon fiber malzemesi için bilgisayar ortamında «FUSION 
360» programından yaptığımız simülasyonlarla malzememizi belli testlere tabii tuttuk. Bu 
testler neticesinde de malzemenin sağlamlık olarak yeterli olduğunu gördük. Ama KTR sonrası 
için de sadece teorik testlerle kalmayarak anlaştığımız profesyonel test laboratuvarlarında 
basma, sertlik, çekme-kopma, eğilme-bükülme, kırılma gibi fiziksel mukavemet testleri 
yapacak ve malzemenin sağlamlığından kesin olarak emin olacağız.  Bunun dışında da 
malzememizin haberleşmemize engel olma ihtimaline karşı kullanacağımız elektronik 
haberleşme sistemini karbon fiberin içine yerleştirecek ve veri alışverişini test edeceğiz. Bu 
testin sonucuna göre modüllerimizin antenlerini çekmesi için gövde içinde bırakacak veya 
gövde üzerine açacağımız deliklerden dışarıya sarkıtacağız.

Yapısal parçalar ve gövdenin kendisini test laboratuvarlarının makine boyutlarının çok küçük 
olmasından dolayı test edemeyeceğimizden dolayı bu parçaların birer numunelerini teste 
göndererek aynı malzemelerin mekanik mukavemet dayanım sonuçlarını rapor olarak 
alabileceğiz. Sadece bu testlerin yapılmasını beklemeyerek kendi imkanlarımızla yapısal 
destek parçalarının birer numunelerini, 9 ton ağırlığında bir kepçenin hidrolik bacakları 
altında yaklaşık olarak ağırlığının yarısı altına koyduk. Testlerin video ve fotoğraflarında 
görebileceğiniz gibi ceviz ve gürgen ağacının birer numuneleri olan parçalarımız küçük 
deformasyonlar yaşayarak testimizi başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.

MEKNAİK MUKAVEMET 
TESTLERİ (GÖVDE)

23.06.2019 
–

02.08.2019

MEKANİK MUKAVEMET 
TESTLERİ 

(YAPISAL DESTEKLER)

22.05.2019 
–

02.08.2019
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Testler 

TEST FOTOĞRAFLARIGürgen Ceviz

Test Videosu :
Hidrolik Ayakları Kullanılan 

Kepçenin Toplam Kütlesi

Test SonrasıTest Öncesi

https://youtu.be/4y4zR9XVD
E0

Test Verileri :

https://drive.google.com/op
en?id=1q0eNbrLwJaPZ1P-
jgozAQlifxbE5CmG7

https://youtu.be/4y4zR9XVDE0
https://drive.google.com/open?id=1q0eNbrLwJaPZ1P-jgozAQlifxbE5CmG7
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Takvim
Project Dosya 
Bağlantısı :
https://drive.google.com/open?id=1
PeXMnFZ1GqikISoIlGaN33N5uVtvaR
MH

PDF Dosya Bağlantısı :
https://drive.google.com/open?id=1
22NNoGpL3RGZtBeQj2gVsMaDld9_3
f4Q

https://drive.google.com/open?id=1PeXMnFZ1GqikISoIlGaN33N5uVtvaRMH
https://drive.google.com/open?id=122NNoGpL3RGZtBeQj2gVsMaDld9_3f4Q
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Bütçe
1.BURUN KONİSİ 

Burun konisini anlaştığımız karbon fiber üretimi gerçekleştiren özel bir firma üzerinden kalıbını bizim basacağımız şekilde anlaştık, firmanın üretim planına göre istediğimiz ebatlardaki vakum baskı 
karbon fiberi 1 iş günü içerisinde teslim edebiliyorlar, ama kalıbı 3D yazıcı ile basacağımız için yazıcının bozulma ihtimaline karşı en geç bir hafta içerisinde bu parçanın üretimi gerçekleştirilir.              

2.ALT & ÜST GÖVDELER

Gövdeler içinde görüştüğümüz aynı firma, bize gövde boyutlarında kalıpları olmadıklarını, eğer istersek 2 haftada kalıbı, 2 haftada da boruyu üretebileceklerini söylediler, bu yüzden KTR’yi

geçtiğimiz kesinleşirse gövdelerin siparişini hemen vermeyi düşünüyoruz.

3.KANATÇIKLAR

Kanatçıklarımız makine ile karbon fiber plakalardan kesilecektir, bu plakaları birçok yerde rahatça bulabildiğimiz için üretiminde sorun yaşayacağımızı düşünmüyoruz.

4.GÖVDE İÇİ YAPISAL DESTEKLER

Bu parçalar için şimdiden anlaşıp görüştüğümüz İstanbul’da bir marangoz var, KTR’den sonra hemen bir hafta içerisinde bu parçaları oydurup hazırlıklarını erkenden tamamlayacağız.

5.AVİYONİK

Bilgisayar sistemlerimizle alakalı tasarımını gerçekleştirdiğimiz uçuş bilgisayarlarımızı internet üzerinden Çin’deki PCB Way firmasına gönderdik ve bir ay içerisinde kartlar elimize geçti. Uçuş 

bilgisayarımızı daha da geliştirmeyi düşünüyoruz, yeni gönderceğimiz çizimlerin ise GTR tarihinden önce elimizde olmasını planladığımız için teslim süresinin çok da uzamaması adına Türkiye’de 
bastıracağız. Aviyonik ile ilgili bilgisayarlarımızda kullanacağımız diğer bütün modülleri zaten önceden temin etmiştik.

6.KURTARMA SİSTEMİ

Kurtarma sisteminin demirden üretilecek olan dilleri bir meslek lisesinin makinalarında üretildi, sistemi çalıştıracak olan redüktörlü motorlarımızı da aldık, şu an sadece marangozda oyulması 

gereken ceviz ağacından yapılacak olan kasa parçaları kaldı, bu parçaların üretilmesi de ortalama bir hafta.
Paraşütlerimizi yapacağımız kumaşlarımızı ise KTR sonuçlarından sonra Almanya’dan sipariş edeceğiz, yurt dışından gelecek olan bir ürün olduğu için bir problem çıkmasına karşın biraz daha az 

kaliteli olan, Türkiye’den rahatlıkla bulabileceğimiz yırtılmaz Tafta kumaşı da kullanabiliriz. Yine sistemimizin bir parçası olan yayımızda üretilmiş ve temin edilmiştir. Kurtarma sisteminin KTR’den
sonra alınacak parçaları paraşütlerin ipleri ve iç yay tüpüdür. İç yay tüpünü bakırdan dökeceğimiz için ahşaptan kalıbının hazırlanması gerekiyor kalıbı da KTR’den hemen sonra mobilya tamiratları 
yapan bir yerde hazırlayacağız, paraşütlerde kullanılacak iplerde ise zıpkın veya paracord iplerini vereceğimiz test sonuçlarından sonra kararlaştırarak temin edeceğiz.
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N
O Komponent Adet Toplam Fiyat Tedarik Kanalı Sponsor Firma Tedarik Süresi

1 Burun Konisi 1 850,00 TL Dost Kimya
ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN. 

TİC. A.Ş. 15 Mayıs – 31 Mayıs

2 Üst Gövde 1 2.200,00 TL Dost Kimya
ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN. 

TİC. A.Ş. 15 Mayıs – 15 Haziran

3 Alt Gövde 1 1.400,00 TL Dost Kimya
ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN. 

TİC. A.Ş. 15 Mayıs – 15 Haziran

4 Kanatçık 3 340,00 TL Dost Kimya
ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SAN. 

TİC. A.Ş. 15 Mayıs – 30 Mayıs

5 İç Tüp 1 20,00 TL Gülsan Alüminyum YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 2 Ağustos

6 Merkezleme Halkası 3 7,50 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

7 Montaj Sabitleme Halkası 1 15,00 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

8 Motor Montaj Bloğu 1 10,00 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

9 İç Entegrasyon Gövdesi 1 25,00 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

10 Aviyonik İskelet 2 2,50, TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

11 Taşıyıcı 1 10,00 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 22 Mayıs

12 Mapa 1 3,50 TL Yıldırım İnşaat YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

13 Ana (İkincil) Paraşüt Kumaşı 1 90,00 TL Kumaşdiyarı/Almanya YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 21 Haziran

14 Sürüklenme (Birincil) Paraşüt Kumaşı 1 36,00 TL Kumaşdiyarı/Almanya YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 21 Haziran

15 Faydalı Yük Paraşüt Kumaşı 1 54,00 TL Kumaşdiyarı/Almanya YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 21 Haziran

Bütçe
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Bütçe
N
O Komponent Adet Toplam Fiyat Tedarik Kanalı Sponsor Firma Tedarik Süresi

16 Faydalı Yük (Uydu) 1 450,00 TL İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ

17 Mekanik Sistem Kasa 2 15,00 TL Eyüp/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs  - 22 Mayıs

18 Kapı Dili 3 20,00 TL İOSB Meslek Lisesi M.EMİN SARAÇ AİHL Üretildi

19 Mekanik Sistem Pil 1 181,00 TL Çin YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

20 İç Yay Tüpü 1 32,00 TL Karaköy/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 1 Haziran

21 Yay 1 50,00 TL Norm Çelik Yay Sanayi YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Üretildi

22 Şok Kordonu 2 5,00 TL Bağcılar/İSTANBUL YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs – 1 Haziran

23 Redüktörlü Motor 2 155,00 TL Yeşilköy Elektronik YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

24 Ana Uçuş Bilgisayarı (Sadece Kart) 1 5,50 TL PCB Way YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Üretildi

25 Yedek Uçuş Bilgisayarı (Sadece Kart) 1 5,50 TL PCB Way YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Üretildi

26 Mekanik Sistem Bilgisayarı (Sadece Kart) 1 5,50 TL PCB Way YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Üretildi

27 Ana Bilgisayar Pil 1 181,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs  - 31 Mayıs

28 Yedek Bilgisayar Pil 1 181,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ 15 Mayıs  - 31 Mayıs

29 Ray Butonu 2 - Teknofest TEKNOFEST/T3 VAKFI -

30 900 MHz Xbee 4 1400,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi
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N
O Komponent Adet Toplam Fiyat Tedarik Kanalı Sponsor Firma Tedarik Süresi

31 GPS 2 46,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

32 10 Dof Sensör (Basınç-İvme-Jiroskop) 3 129,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

33 Sıcaklık-Nem Sensörü 2 32,00 TL AliExpress/ÇİN YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

35 Paracord Paraşüt İpi 3 30,00 TL YıldızBoncuk/TÜRKİYE YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ Temin Edildi

TOPLAM 54 7,987,00 TL

Bütçe

SPONSOR FİRMALARIMIZ

1.YILDIRIM İNŞAAT ENERJİ BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
2.RİZOM TATİL KÖYÜ - TURKUAZ TURİZM TAŞIMACILIK GIDA SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. 
3.ÇİFT GEYİK KARACA GİYİM SANAYİ TİC. A.Ş.
4.YILMAZ GRUP İNŞAAT MÜTEAHHİTLİK MİMARLIK TAAHHÜTSAN. TİC. LTD. ŞTİ.

NOT:
Sponsor olarak belirttiğimiz firma ve şirketlerin hepsi bütçe listesinin içerisinde yer almıyor. 
Liste içerisinde belirtilmeyip yukarıda belirtilen diğer sponsor firmalar, takımımıza atölye, 
deneme çalışmaları için malzeme tedariği, hizmet, alet edevat ve lojistik gibi alanlarda 
katkı ve destek sağlamaktadır. 


