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● KTR raporunda olup AHR raporunda değişime gidilen veya üretim metodu değişen parçalar:

1. Alt ve Üst fırlatma sistemlerinde yer alan yaylar istenilen şekilde enerjiyi absorbe edip istenilen güçte gövdeyi ayıramaması

sebebiyle yayların hatve sayısı ve uzunlukları değiştirilmiştir. Üretim yöntemleri değişmeyen güncel yaylar tüm testlerden geçmiştir.

1. Kurtarma sisteminde yer alan solenoid kilit sistemleri testlerde istenilen gücü sağlayamadığı için DC motorlar ile değiştirilmiştir.

1. Ayrılma sistemlerinde yer alan pistonların polyamid kısımları daha kuvvetli çarpma etkisi için birer cm torna tezgahında kısaltılmıştır.

1. Şok kordonları süzülme sırasında çıkabilecek bir çarpışmayı önlemek için daha uzun şok kordonlarıyla değiştirilmiştir.

1. Paraşüt kol boyları paraşüt çapları ile orantılı olacak şekilde ayarlanmıştır. Daha kolay açılıp daha az yer kaplayacak katlama 

teknikleri keşfedilmiştir.

1. Kanatların alt gövde üzerine montajlama stratejisi değiştirilmiştir. Sürgülü sisteme ek olarak kanatların yanlarına L dirsek eklenmiştir.

1. Roketin haberleşme sisteminde yer alan ve roketin alüminyum gövdesi içerisinde konumlandırılan XBEE sensörünün sinyalinin 

güçlendirilmesi, menzilinin arttırılması ve oluşabilecek herhangi bir bağlantı sorunun önüne geçilebilmesi için üzerinde yer alan 2 cm 

uzunluğundaki dahili kablo antende değişikliğe gidilmiştir.



Alt Bileşen Tamamlanma Durumu Not

Burun Tamamlanmıştır -------

Alt Gövde Tamamlanmıştır -------

Üst Gövde Tamamlanmıştır -------

Alt Birleştirici Tamamlanmıştır -------

Entegre Parçası Tamamlanmıştır -------

Nozul Tamamlanmıştır -------

Motor Yatağı Tamamlanmıştır -------

Üst Gövde Kapağı Tamamlanmıştır -------

Faydalı yük Tamamlanmıştır -------

Ana Paraşütü Tamamlanmıştır Test edilmiştir

Burun Paraşütü Tamamlanmıştır Test edilmiştir

Sürüklenme Paraşütü Tamamlanmıştır Test edilmiştir

Şok Kordonları Tamamlanmıştır Test edilmiştir

Alt Bileşen Tamamlanma Durumu Not

Mapalar Tamamlanmıştır -------

Mıknatıs Tamamlanmıştır Güncellenecek

Alt ve Üst Fırlatma Tüpleri Tamamlanmıştır -------

Alt Ve Üst Fırlatma Pistonları Tamamlanmıştır -------

Alt Ve Üst Fırlatma Yayları Tamamlanmıştır Güncellendi

Alt Ve Üst Fırlatma Sistemleri Tamamlanmıştır Güncellendi

Aviyonik Kapsül (İskelet) Tamamlanmıştır Güncellenecek

Payload Aviyonik Kapsül Tamamlanmıştır -------

Arduino (Ana Aviyonik) Tamamlanmıştır -------

Arduino (Yedek Aviyonik) Tamamlanmıştır -------

Basınç Sensörleri Tamamlanmıştır Test edilmiştir

İvme Sensörleri Tamamlanmıştır Test edilmiştir

Güç Kaynağı (Aktüatörler) Tamamlanmıştır Test edilmiştir
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Alt Bileşen Tamamlanma 

Durumu

Not

Güç 

Kaynağı

(Arduinolar)

Tamamlanmıştır Test 

edilmiştir

Bağlantılar Tamamlanmıştır ------

PCB`ler Tamamlanmıştır Test 

edilecekt

ir

GPS`ler Tamamlanmıştır Test 

edilmiştir

XBEE`ler Tamamlanmıştır Test 

edilmiştir

Bilgisayarlar

Arası 

Haberleşme

Tamamlanmıştır Test 

edilmiştir

Haberleşme 

Antenleri

Tamamlanmıştır ------

Kanatlar Tamamlanmıştır -------

Roket Alt Sistemleri



OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm - 1
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Üst Fırlatma Sistemi Alt Fırlatma Sistemi Alt Gövde ve Motor Yatağı
BURUN

Kanatçık

Motor Yatağı

Nozul

Ray ButonuAlt Entegre Parçası

DC 

MOTOR
Ana Paraşüt

7,4 Lipo batarya

Anakartlar

11,1 Lipo batarya

Aviyonik 

Kapsül

Ray Butonu

DC 

MOTOR
Paracord 

Bağlantı

Paracord

BağlantıMıknatıs

Sürüklenme 

Paraşütü
Burun Paraşütü

Paracord 

Bağlantı

Faydalı

Yük
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Roket Alt Sistemleri  

Mekanik Görünümleri ve Detayları
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● Burun konisi KTR öncesi üretimi tamamlanmıştır ve tüm testlerden başarılı şekilde geçmiştir. 

● Üretim malzemesi olarak Polyamid kullanılmıştır. Üretim yöntemi olarak Torna tezgahı tercih 

edilmiştir. Burun, torna tezgahında yekpare şekilde üretilmiştir.

● İlk olarak, mukavemeti gözlemlenmiştir. Ardından, mapa için diş açılmış, faydalı yüke 

bağlanabilmesi için mapası takılmıştır. Burun konisinin gövdeye geçecek omuz kısmına bilyalı 

setskurlar için delikler ve dişler açılmıştır. En son aşamada, burun konisine zımpara kağıdı ile elle 

zımpara atılmıştır. 

● Bilyalı setskurların buruna montajı üst fırlatma sistemi testlerinde adım adım test edilerek 

yapılmıştır. Bu testlerde, bilyalı setskurların sayısı ve sıkıştırılma miktarları belirlenmiştir. 

Buradaki amaç, burun konisi üst gövdeye yeterince kuvvetli kenetlenirken üst fırlatma sisteminin 

aktive olup burnu yeterince ileriye fırlatabileceğinden emin olmaktır.



Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay
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● Faydalı yük’ ün üretimi tamamlanmıştır ve öncül testler sonucu güncellemeler yapılarak tüm testlerden 

başarılı şekilde geçmiştir.

● Üretim malzemesi olarak çelik kullanılmıştır. Üretim yöntemi olarak Torna tezgahı tercih edilmiştir. 

Faydalı yük, 2 ayrı çelik parça olarak üretilmiştir. Bunların arasına bulunacak aviyonik sistem için 3D 

printerdan PLA case basılmıştır ve montelenmiştir. Aviyonik case içine yere inişlerde aviyonik 

ekipmanları koruyabilmesi için sönümleyici yumuşak malzeme döşenmiştir. 

● Üst ayrılma sisteminin burun ve faydalı yükü beraber çıkarabilmesi için faydalı yükün çizimi revize 

edilmiştir. Faydalı yüke 4 adet kol eklenmiştir. Yapılan testler sonucunda faydalı yükün ayrılma 

sistemiyle sorunsuz çalıştığı ispatlanmıştır.

● Faydalı yükün ağırlığı 4 kg (aviyonik sistem ile beraber ancak mapasız) olup hassas terazi ile ölçülerek 

test edilmiştir.



Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Bu bölümdeki 

hafifletme 

tercih 

edilmemiştir
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● Ayrılma sistemlerinin üretimi tamamlanmıştır ve öncül testler sonucu güncellemeler yapılarak tüm 
testlerden başarılı şekilde geçmiştir.

● Öncül testler sonucu, solenoid kilit gücünün sıkıştırılmış olan yayları serbest bırakmakta yetersiz olduğu 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle, alt ve üst fırlatma sistemlerinin kilitleme mekanizmalarında bulunan 
solenoid kilitler, DC motorlar ile değiştirilmiştir. DC motorların kilitleme mekanizmalarında sorunsuz 
şekilde çalıştığı devam eden testler ile ispatlanmıştır.

● Öncül testler sonucu, alt fırlatma sisteminde kullanılan yay gücünün artırılmasına karar verilmiştir. Bu 
nedenle, yayların hatve sayısı ve uzunlukları değiştirilmiştir.

● Yaylar fırlatma sistemine kaynaklanarak sabitlenmiştir.

● Üst pistonun polyamid kısmı fazla ağır bulunup hafifletilmiştir. Alt pistonun polyamid kısmının 
hafifletilmesi tercih edilmemiştir.
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● Paraşütlerin imalatı ve temin edilmesi tamamlanmış olup bütün yapılan testlerden başarıyla geçmiştir.

● Paraşütlere uyguladığımız testler sonucu paraşütü tutan iplerin uzunluğu kısaltılmıştır, roket içerisine rahatlıkla 

sığabilmesi ve fırlatma sonrasında açılabilmesi için çeşitli katlama teknikleri denenmiştir. Testler minimum 4 

kilo kütlelerle yapılıp açılma süreleri, düşme süreleri ve düşme hızları test edilmiştir. 

● Roket içerisinde paraşütlerin rahatlıkla açılmaları ve paraşüt iplerinin karışmamaları için pudra kullanılmasına 

karar verilmiştir.

● Ana paraşütün şok kordonuna bağlanabilmesi için çeşitli bağlama teknikleri denenmiştir. 

● Burun ve sürüklenme paraşütünün arasında yer alan mıknatısları birinci ayrılma sırasında istenilen şekilde 

ayrılabilmesi için mıknatıslara bağlı olan iplerin boyu kısaltılmıştır. Çeşitli güçlerdeki mıknatıslar ve mıknatıs 

case leri testlerde teker teker denenmiş ve en uygun güç-tasarım kombinasyonunda karar kılınmıştır.



Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Ana Aviyonik PCB Shield Yedek Aviyonik PCB 

Shield

Burun (Faydalı Yük) Aviyonik PCB Shield

Aviyonik Sistem Kapsülü

Burun (Faydalı Yük) 

Aviyonik Sistem Bölümü 

ve Kapsülü 
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UÇUŞ AVİYONİK SİSTEMİ OPERASYON DETAYI
Aviyonik Sistem, Aviyonik Kapsül ve iki adet DC motordan oluşmaktadır. Aviyonik Kapsül roketin uçuşu ve yere inişi sırasında aviyonik ekipmanlarını 
korumakla görevlidir. Üzerine montajlanan  aviyonik ekipmanlarını bir arada tutarak yüksek G kuvvetinden, yüksek basınçtan ve ısı farkından etkilenip zarar 
görmelerini engellemektedir. İçerisinde Ana Aviyonik Sistem ve Yedek Aviyonik Sistemin yerleştirildiği 2 adet PCB Shield ve güç kaynakları bulunmaktadır. PCB 
üzerine entegre edilen sensörlerin uçuş süresince durumları Arduino Mega ile kontrol edilecektir(Ana ve Yedek olmak üzere iki adet bulunmaktadır.). Ana 
Uçuş Bilgisayarında veriler temel olarak Sparkfun MS5803 sensörü ile alınacak, bir sorun çıkması halinde MPU6050 sensörü uçuş bilgisayarının karar 
vermesini sağlayacaktır. Yani, bu iki sensör eş zamanlı çalışacaktır. Yedek Bilgisayarda veriler temel olarak MPU9255 sensörü ile alınacak, MPL3115A2 sensörü 
ise bilgisayarın karar vermesinde destek sağlayacaktır. Ana Uçuş Bilgisayarı ve Yedek Uçuş Bilgisayarı farklı sensörlerden aldıkları verileri oluşturduğumuz 
algoritmaya göre işleyecek ve ayrılma sistemi için tetikleme görevini gerçekleştirecektir. Ana Aviyonik Sistemin veri alamadığı veya gücünün kesildiği 
durumda yedek aviyonik sistem ana aviyonik sistem ile haberleşerek kontrolü devralacaktır ve ayrılmayı gerçekleştirecektir. Ayrılma, DC motorlara verilen 
güç ile gerçekleşecektir. Konum bilgileri anlık olarak GPS sensörü ile yer istasyonuna iletilecektir.

UÇUŞ AVİYONİK SİSTEMİ TEKNİK DETAYLAR
Güç kaynakları olarak 2 adet 11.1 V ve 2 adet 7.4 V LiPo pil bulunmaktadır. Ana Aviyonik Sistem içerisinde GPS(NEO 6M), XBEE PRO S2C, basınç(MS5803) ve 
ivme(MPU6050) sensörleri bulunmaktadır. Yedek Aviyonik Sistem içerisinde GPS(NEO 6M), XBEE PRO S2C, basınç(MPL3115A2) ve ivme(MPU9255) sensörleri 
bulunmaktadır. Sistemler yardımcı devre elemanları(direnç vs.), buzzer ve LED içermektedir.

BURUN(veya FAYDALI YÜK) AVİYONİK SİSTEMİ OPERASYON DETAYI
Faydalı Yükün ortasında konumlandırılmış olan Burun(Faydalı Yük) Aviyonik Sisteminin amacı roketin uçuşu sonrasında burun, faydalı yük ve burun 
paraşütünün konumunu bulabilmektir. Uçuş boyunca burun aviyoniği GPS den aldığı anlık verileri xbee sayesinde yer istasyonuna gönderecektir.

UÇUŞ AVİYONİK SİSTEMİ TEKNİK DETAYLAR
Güç kaynağı olarak 9V pil ile çalışmalar yapılmaktadır. Burun Aviyonik Sistemi içerisinde de kontrolcü olarak Arduino Nano bulunup  sistem GPS(NEO 6M) ve 
XBEE PRO S2C modülleri içermektedir.
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Kanatçıklar – Detay
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● Kanatçıkların üretimi tamamlanmıştır ve tüm testlerden başarılı şekilde geçmiştir.

● Üretim malzemesi olarak alüminyum kullanılmıştır. 2 mm kalınlığında alüminyum levha tercih edilmiştir.

● Lazer kesim tekniği ile kesim işlemi yapılmıştır. Ardından, CNC makinesinde işlenmiştir.

● L dirsek destekler kanatların gövdeye montajlanmasında kullanabilmek için mengeneye bağlanıp şekil 

verilmiştir.

● Kanatçıkların gireceği alt gövdede bulunan kesikler zımpara ile alıştırılmıştır. Böylelikle, kanatçıklar 

rahatca kesiklere girerek sabit ve gövde yüzeyine dik kalabilmektedir.

● En son aşamada ise kanatçıkların alt gövdeye montajlı olabilmesi için freze tezgahında montaj delikleri 

açılmıştır.



Roket Genel Montajı - 1
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Roketin üst ve alt pistonlarını 

üst gövdeye yerleştirin

Üst gövdeye yerleştirdiğiniz 

pistonları m4 havşa başlı 

vidalar ile sabitleyin

Roketin üst fırlatma tüpüne ana 

ve burun paraşütlerini yerleştirip 

mapalarına bağlayın
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Roket Genel Montajı - 2

Roketin üst fırlatma tüpünde 

bulunan payload yuvasına 

payloadı yerleştirin

Roketin üst kısmına burnu 

yerleştirin
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Roket Genel Montajı - 3

Roketin Aviyonik kapsülünü 

ve üst gövde kapağını rokete 

monteleyin

Motor yatağını alt birleştirici 

parçaya çevirerek yerleştirin
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Roket Genel Montajı - 4

Motor yatağı ve alt birleştirici 

parçayı alt gövdeye sabitleyin

Ana paraşüt ve şok 

kordonunu bağlanıp üst 

gövde ve alt gövde 

birleştirilecektir

Motor yatağına L1050 

motorunu yerleştirip nozul 

takılacakaat



Roket Motoru Montajı
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https://www.youtube.com/watch?v=v77D_Gu3_bM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=v77D_Gu3_bM&feature=youtu.be


Atış Hazırlık Videosu
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https://www.youtube.com/watch?v=by2aajMYSLY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=by2aajMYSLY&feature=youtu.be
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Roket Üzerindeki Basma Çekme Testleri Roket Üzerindeki İvme Testleri Roket Üzerindeki Kanat Yorulma Testleri

Test yöntemi:Roketin başta üst gövde, alt 

gövdesine 200 kg bir kütlenin oluşturduğu yerçekimi 

kuvveti maruz bırakıldığında gövdede oluşabilecek 

deformasyonlar ve gerilimler incelenecektir.

Test yöntemi:Test Statik yapısal analiz yapmaktadır. Bu 

sonuç doğrultusunda roketin maruz kalacağı ivmenin 3 

katı ivmeye maruz bırakılarak durumunu ve kesme gerilimi 

test edilmiştir.

Test yöntemi:İlk önce kanda rokete uygulanan en 

yüksek ivme uygulanacak, ondan sonra analiz yapılan 

yazılım üzerinden yorulma aracı uygulanarak yorulma 

analizi yapılacaktır.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test sonucu:Test sonucunda deformasyon 1mm 

nin altında olduğu için ve gövdelerde meydana 

gelen stres kritik bir değerde olmadığı için testimiz 

başarılı sayılmıştır.

Test sonucu:Test sonucu roket yüksek ivmenin 

göstericeği kesme gerilimine dayanabildiği 

gözlemlenmiştir.

Test sonucu:Test sonucu kanadın yorulma ve 

deforme sürelerinin roketin uçuşu ve maruz kalacağı 

şartlara yeterli olduğu gözlemlenmiştir.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=afDrKaftDhY&feature=youtu.be

Not: 0.46 YA KADAR Not: 0.46 İTİBARİYLE Not: 1.04 İTİBARİYLE 

Yapısal/Mekanik Mukavemet Testleri- (Kanatçıklardaki montaj değişikliği sebebiyle testler güncellenmiştir.)

Testler - 1

https://www.youtube.com/watch?v=afDrKaftDhY&feature=youtu.be


21 Temmuz 2020 

Salı

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK 

RAPORU (AHR)

25

Roket Üzerindeki Kanat Modal Analizleri Burun Üzerindeki İvme Testleri Kanatçık Üzerindeki İvme Testleri

Test yöntemi:Test Statik yapısal analiz yapmakla 

birlikte yapılan birlikte test sonucu doğrultusunda 

kanatların modal analizi yapılıp test edilmiştir

Test yöntemi:Test Statik yapısal analiz yapmaktadır. Bu 

sonuç doğrultusunda roketin maruz kalacağı ivmenin 3 

katı ivmeye maruz bırakılarak durumunu ve kesme gerilimi 

test edilmiştir.

Test yöntemi:Test Statik yapısal analiz yapmaktadır. 

Bu sonuç doğrultusunda roketin maruz kalacağı 

ivmenin 3 katı ivmeye maruz bırakılarak durumunu ve 

kesme gerilimi test edilmiştir.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test düzeneği:Yapılan test ansys üzerinden olup 

herhangi bir düzenek gerektirmemektedir.

Test sonucu:Test sonucu roket kanatlarının efektif 

kütlesi %0.1 den büyük olan mod şekillerinin 

frekansları harmonik analizde kullanılarak kanatların 

hangi frekanslarda nasıl deformasyona 

uğurayabilecekleri kestirilmiş ve ona göre önlem 

alınmıştır.

Test sonucu: Test sonucunda deformasyon 1 mm nin 

altında olduğu için ve gövdelerde Meydana gelen stres 

kritik bir değerde olmadığı için testimiz başarılı sayılmıştır.

Test sonucu:Test sonucunda deformasyon 1 mm nin 

altında olduğu için ve gövdelerde Meydana gelen stres 

kritik bir değerde olmadığı için testimiz başarılı 

sayılmıştır.

Link:https://www.youtube.com/watch?v=afDrKaftDhY&feature=youtu.be

NOT:1.16 İTİBARİYLE NOT: 1.37 İTİBARİYLE NOT: 1.46 İTİBARİYLE 

Testler - 2

Yapısal/Mekanik Mukavemet Testleri

https://www.youtube.com/watch?v=afDrKaftDhY&feature=youtu.be
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Testler - 3

Kurtarma Sistemi Testleri

Üst Ayrılma Sistemi Testleri Alt Ayrılma Sistemi Testleri Paraşüt Açılma Testleri

Test yöntemi:Roketin Üst Ayrılma sistemine 

Aviyonik ekipmanlar yardımı ile sinyal göndererek 

üst fırlatma sistemindeki DC motoru aktive edip üst 

fırlatma mekanizması test edilmiştir.

Test yöntemi:Roketin Alt Ayrılma sistemine Aviyonik 

ekipmanlar yardımı ile sinyal göndererek üst fırlatma 

sistemindeki DC motoru aktive edip üst fırlatma 

mekanizması test edilmiştir.

Test yöntemi:Roketin kurtarma sisteminde yer alan 

paraşütleri çeşitli kütle ve çeşitli yüksekliklerden 

bırakılarak test edilmiştir.

Test düzeneği:Yaptığımız test için herhangi bir test 

düzeneği kullanılmamıştır.

Test düzeneği:Yaptığımız test için herhangi bir test 

düzeneği kullanılmamıştır.

Test düzeneği:Paraşüt açılma testlerinde herhangi bir 

test düzeneği kullanılmamıştır.

Test sonucu:Aviyonik ekipmanlardan gelen sinyal 

ile üst fırlatma sistemi çalıştırılmıştır ve test başarı 

ile sonuçlanmıştır.

Test sonucu:Aviyonik ekipmanlardan gelen sinyal ile alt 

fırlatma sistemi çalıştırılmıştır ve test başarı ile 

sonuçlanmıştır.

Test sonucu:Paraşütler kütleleri güvenli bir şekilde 

yere indirmiştir ve test başarı ile sonuçlanmıştır.

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=uIKHxtPc49

U&feature=youtu.be

Link:
https://www.youtube.com/watch?v=uIKHxtPc49U&fea

ture=youtu.be

Link: 
https://www.youtube.com/watch?v=61bKfW5e8p0

&feature=youtu.be

Not: 0.00-0.15 ARASINDA Not: 0.15 İTİBARİYLE Not:

https://www.youtube.com/watch?v=uIKHxtPc49U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uIKHxtPc49U&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=61bKfW5e8p0&feature=youtu.be
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Testler - 4

Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri

İvmeölçer ile Apogee Testi İvmeölçer ile Açı Testi Basınç Sensörü ile Basınç Testi Basınç Sensörü ile Altimetre Testi

Test yöntemi:Bu teste incelenecek olgu ivme 

sensörünü kullanarak Apooge noktasını 

doğru tespit edebilmektir.

Test yöntemi:Simülasyon sonuçlarında 

Apogee noktasında açının 10 derece 

olacağı hesaplandı. Bu nedenle gyro 

sensörünü kullanarak 10 derecenin tespit 

edilmesi amaçlanmaktadır.

Test yöntemi:  Basınç testinde vakumlu 

ortamda basınç sensörü test edilecek   olup 

basınç değişimi incelenecektir.

Test yöntemi: Altimetre testinde asansör 

ortamında basınç sensörü test edilecek olup 

altimetre değerinin değişimi incelenecektir.

Test düzeneği:Kapalı Kutu düzeneğimizin 

içinde arduino nano, ivmeölçer ve servo 

motor bulunmaktadır..

Test düzeneği: Breadboarda eğim vererek 

led yakma.

Test düzeneği:Vakumlu ortamın içinde 

Arduino mega, basınç sensörü ve iki tane 

led bulunmaktadır.

Test düzeneği:Asansör ortamında basınç 

sensörü ile altimetre testi.

Test sonucu:Test düzeneğini havaya atınca 

tepe noktasında olduğunu fark ettiği ve buna 

göre düzenekteki motor çalıştığı için test 

başarılı sayılmıştır.

Test sonucu:Eğim verilen Breadboard’un 10 

dereceyi algıladığı anda LED’in yandığı için 

test başarılı sayılmıştır.

Test sonucu:Test esnasında vakumlu kap 

içindeki basınç, önce 1500 metredeki 

basıncın (84565 Pa) altına düşmesi ile 1.led 

sönerse ve 500 metredeki basınca (95480 

Pa) ulaşıp 2. Led söndüğü için test  başarılı 

sayılmıştır.

Test sonucu:Asansör ortamında basınç 

sensörü test edilmiş olup, altimetre değerinin 

değişimi incelenmiş olup düzgün değerler 

okunduğu için test başarılı sayılmıştır.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=V8_GgaK__lU&feature=youtu.be

Not: 5.12-5.58 ARASINDA Not:  4.06 - 5.12 ARASINDA Not: 2.12-4.06 ARASINDA Not: 0.46- 2.12 ARASINDA

https://www.youtube.com/watch?v=V8_GgaK__lU&feature=youtu.be
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Testler - 5

Algoritma-Kod Testi Aviyonik Bütünleştirme Testi PCB Shield Testi GPS ile Konum Testi

Test yöntemi:Bu test kapsamında uçuş 
bilgisayarlarındaki alt sistemlerin 
algoritmaya göre çalışıp çalışmadığı test 
edilecektir.

Test yöntemi:Tüm sensörlerin arduino mega 

üzerinde test edilmesi.

PCB Shield tasarımı ve 

üretimi testler 

takviminde belirtilen 

tarihten önce üretilmiş 

olup testleri henüz 

tamamlanmamıştır. 10 

Ağustos tarihine kadar 

testlerin 

tamamlanması 

öngörülmektedir.

Test yöntemi: Açık alan ve kapalı alanlarda konum testi.

Test düzeneği:Testimizde ivmeölçer 

sensörü,basınç sensörü ve gps sensörü 

Arduino Mega ya kablolar ile bağlanıp seri 

porttan değerler okunmaya çalışılmıştır..

Test düzeneği: Düzeneğimiz,  arduino mega üzerine 

sensörlerin jumperlar ile bağlanmasıdır.

Test düzeneği: Düzeneğimiz, Arduino megaya bağlı olan 

gps ve gps e bağlı olan antenden oluşmaktadır.

Test sonucu:Bütün sensörler Arduino Mega 

ya kablolar ile bağlanıp seri porttan veriler 

düzgün okunabildiği için test başarılı 

sayılmıştır.

Test sonucu:  Test sonucundan ayrı ayrı test edilen 

sensörlerden gelen veriler ile bütünleştirmeden 

sonraki gelen veriler birbiri ile aynı olduğundan test 

başarı ile gerçekleşmiştir.

Test sonucu: Gps sensöründen gelen enlem ve boylam 

değerleri, buludnuğumuz konumun enlem ve boylam 

değerleri ile aynı olup uyuştuğu için test başarılı 

sayılmıştır.

Link: 

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

_-qFY6VTA&feature=youtu.be

Link: 

https://www.youtube.com/watch?v=V8_Gg

aK__lU&feature=youtu.be

Link:https://www.youtube.com/watch?v=V8_Gg

aK__lU&feature=youtu.be

Not: 0.00-1.12 ARASINDA Not: DAKİKA 5.58 İTİBARİYLE Not: 0.00-0.46 ARASINDA

Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri

https://www.youtube.com/watch?v=DI_-qFY6VTA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V8_GgaK__lU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=V8_GgaK__lU&feature=youtu.be
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Testler - 6

Telekomünikasyon Testleri
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XBEE Haberleşme Testi. Ana ve Yedek Aviyonik Arası Haberleşme Testi

Test yöntemi:XBEE modülleri kullanılarak veri gönderimi ve veri alımı test edilecektir. Test yöntemi: İki aviyonik sistem, arduino ve breadboard kullanılarak ledin yanıp 

sönmesi ile test edilecektir.

Test düzeneği:Arduinoya bağlı  mpu 6050 sensörü ve xbee den oluşan bir düzenek 3 km 

uzaklıkta bir mekana götürülüp açı değerleri değiştirilerek uzaktan açı verisi alınmaya 

çalışılacaktır.

Test düzeneği: Düzeneğimiz, Arduino mega ve arduinoya bağlı olan 3 tane jumper 

kablo(RX,TX,GND) ve bir tane led den oluşmaktadır.

Test sonucu Düzenek 3 km uzaklıkta bir mekana götürülüp açı değerleri değiştirilerek uzaktan 

açı verisi laboratuvar daki bilgisayardan takip edilip alınan verilerin düzgün olduğu teyit 

edilmiştir.

Test sonucu: Test sonucunda iki aviyonik arası haberleşme kesildiğinde ledin yanıp 

,haberleşme devam ettiğinde ise  ledin sönük kalması testi başarılı sonuçlandırmıştır.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=9hUzjOr_WyU&feature=youtu.be Link:https://www.youtube.com/watch?v=DI_-qFY6VTA&feature=youtu.be

Not:
Not: DAKİKA 1.14 İTİBARİYLE 

https://www.youtube.com/watch?v=9hUzjOr_WyU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=DI_-qFY6VTA&feature=youtu.be
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GÖREV DAĞILIMI Roket bütünleşme Aviyonik Bütünleşme Uçuş Analizi Roket Atış 

Alanına Taşıma

Arama ve 

Kurtarma

Ali KOÇ x x x x

İrfan ÖZAKIŞ x x x

Ahmet Can FIRAT x x x

Can CEYLANDAĞ x x x

Oğuzcan TEZEL x x

Melike DEMİRCİ x x
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Yarışma Alanı Planlaması - 2

● Roketin mekanik veya aviyonik ekipmanında herhangi bir sorun çıkması durumunda yedeği bulunması gereken parçalar aslı ve 

yedekleri ile birlikte üretilmiş ve temin edilmiştir. 

● Atölyemizde bulunan montajda ve üretimde kullandığımız ekipmanlar olası bir acil durumda uçuş gününde yanımızda 

bulundurulacaktır. 

● Yedeği ile birlikte üretilen veya temin edilen parçalar;

● 4 asıl ve 4 yedek olmak üzere toplamda 8 adet kanat.

● Montaj sırasında kullanacağımız setskur,civata,vida vb. ekipmanlar.

● Sorun ile karşılaşılabilecek aviyonik ekipmanlar.(2 adet arduino mega ve 1 adet arduino nano)

● Ana,Yedek ve Burun olmak üzere 3 adet PCB.

● Uçuş günü roketi uçuşa hazırlarken karşılaşılabilecek herhangi bir sorunda ekipmanlar yedekleri ile değiştirilecektir.

● İniş sonrası gps ile tam konumu tespit edememe durumunda aviyonik ekipman üzerinde bulundurduğumuz buzzer ların çıkardığı 

sesler ile tam konumun tespit edilmesi planlanmaktadır.
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● Kanatlar montajlanmıştır ancak montaj delikleri tekrar açılıp, montaj süresinin azaltılması hedeflenmektedir.

● AHR ye kadar polyamid malzemeden el yapımı olarak üretilmiş aviyonik kapsül güncellenecek. Freze tezgahında polyamidden veya

3D yazıcıdan PLA`dan tekrardan üretilip montajlanacaktır.

● Pleksiglas malzemeye ısıl işlem uygulanarak istenilen kapak formu verilmiştir ancak olası kapak güncellemesine karşı montaj delikleri

AHR sonrasında açılacaktır.

● Roket kaplama/boya/stickerlarının tasarımları yapılmıştır. Ağustos ayı içerisinde hayata geçirilecektir.

● Uçuş öncesi fırlatma sistemleri gres yağı ile yağlanacaktır. Paraşütlerin daha rahat açılması için pudra kullanılacaktır. Demontaj

yapılmayacak parçaların vidalarına lock tight 270 kullanılacaktır.

● Kütle bütçesi / stabilite / ağırlık merkezi testleri tekrar gözden geçirilecektir. OpenRocket ile elde edilen veriler ile ulaşılan veriler

arasında daha hassas optimizasyon yapılacaktır.

● Şok kordon boyları son kez gözden geçirilecektir.

● Atış gününe kadar, kilitleme sistemlerini daha pratik kilitlememizi sağlayacak düzenekler hazırlanıp uygulanacaktır.

● Yer istasyonundaki xbee nin anten menzilini arttırmak için daha güçlü bir anten satın alınacaktır.

● Yarışma alanında ana,yedek ve burun aviyoniğinde kullanılacak tüm sensörlerin ve komponentlerin yedekleri komponentlerden dolayı

sorun oluşması ihtimaline karşı yanımızda olacaktır.

● PCB kartları her türlü olumsuz ihtimallere karşı yedekli şekilde yanımızda olacaktır.

● Lipo pillerde bir sıkıntı çıkması durumunda yanımızda yedek olarak 11,1 V ve 7,4 V pil getirilecektir. Ayrıca yanımızda yedekli olarak

şarj aleti ve şarj göstergesi getirilecektir.

Yarışma Alanı Planlaması - 3


