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Takım Yapısı
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                       M²R Roket Takımı 29  
                       Ekim 2019 yılında 
                       Maltepe Üniversitesi 
                       IEEE kulübü altında 
                       Özgül Tepe’nin 
danışmanlığı ile kurulmuştur. M²R 
projesiyle kurulan takım, projelerine 
katkı sağlamak için Teknofest Roket 
Yarışmasına katılmaya karar 
vermiştir. Roket Takımı 5 Maltepe 
Üniversitesi Mühendislik ve Doğa 
Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve 2  
Özel Marmara Fen Lisesi öğrencisi 
olmak üzere toplam 8 kişiden oluşan 
karma bir takımdır.

FATMA BETÜL ÖZGEN 
AVİYONİK - İTKİ
BİLGİSAYAR MÜH. - 3.SINIF

ESRA DEMET
AERODİNAMİK - YAPISAL
E.ELEKTRONİK MÜH. - 3.SINIF 
SOSYAL MEDYA SORUMLUSU

ÖZCAN ATAKAN TINMAZLAR
TAKIM KAPTANI
AVİYONİK - KURTARMA
E.ELEKTRONİK MÜH. - 4.SINIF 

KEREM İLKE KINA 
YAPISAL
ÖZEL MARMARA FEN LİSESİ - 
10.SINIF

ÖZGÜL TEPE
TAKIM DANIŞMANI
MARMARA EĞİTİM 
KURUMLARI - MATEMATİK 
ÖĞRETMENi

TOLGA CANKORKMAZ
YAPISAL - İTKİ 
E.ELEKTRONİK MÜH. - 4.SINIF

BARIŞ KEMAL GÜR
YAPISAL
ÖZEL MARMARA FEN LİSESİ - 
10.SINIF

AYSU KAYA 
AERODİNAMİK - KURTARMA
BİLGİSAYAR MÜH. - 3.SINIF 
SEKRETER 



KTR’den Değişimler 
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Değişim Konusu KTR de Neydi AHR de Ne Oldu

Faydalı yük tutucu malzemesi. Alüminyum Karbon Fiber

Covid-19 nedeni ile takvimde üretim tarihleri
değişti.

- -

Aviyonikler Koronadan ötürü eksik testler vardı Başarılı bir şekilde denendi

Paraşüt renkleri Ana paraşütler yeşil ve kırmızı rengindedir.
Sürüklenme paraşütleri ise siyah ve pembe 
rengindedir.

Üreticide boya eksik olduğu için ana paraşüt 
lacivert pembe , sürüklenme paraşütü neon 
yeşili olarak değiştirildi.



Roket Alt Sistemleri 
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TARİH ROKET ALT SİSTEM TAMAMLANMA ORANI

15 Haziran 2020 - 28 Haziran 2020 Burun Konisi %100

15 Haziran 2020 - 5 Temmuz 2020 Ön Gövde %80

15 Haziran 2020 - 12 Temmuz 2020 İç Entegrasyon Gövdesi %80

15 Haziran 2020 - 5 Temmuz 2020 Entegrasyon Gövdesi %80

15 Haziran 2020 - 5 Temmuz 2020 Arka Gövde %80

15 Haziran 2020 - 13 Temmuz 2020 Aviyonik Sistem %80

15 Haziran 2020 - 13 Temmuz 2020 Faydalı Yük %80

19 Temmuz 2020 - 30 Temmuz 2020 Ayrılma %100

19 Temmuz 2020 - 30 Temmuz 2020 Kurtarma Sistemi %80



OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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BURUN KONİSİ

ÖN GÖVDE

KANATÇIK

İÇ ENTEGRASYON GÖVDESİ

SÜRÜKLENME 
PARAŞÜTLERİ

    
MOTOR+KUNDAK

ARKA GÖVDE

AVİYONİK YUVASI

FAYDALI
 YÜK ANA

PARAŞÜT

AVİYONİK
 YUVASI

  MERKEZLEME HALKALARIKAPAKÇIK

MERKEZLEME 
HALKASI

PARAŞÜT 
AYIRICILAR

ENTEGRASYON 
GÖVDESİ

ANA
PARAŞÜT

OMUZ

FLANŞLI MOTOR TUTUCU

ROKETİN CAD GÖRÜNTÜSÜ ;

ROKETİN OPENROCKET GÖRÜNTÜSÜ ;



OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Burun ve Faydalı Yük Mekanik Görünüm
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Faydalı yük Ekstra yük



Burun – Detay 
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Roketin burun konisi Haack Series geometrisinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Haack 
Series seçilmesinin nedeni, diğer burun konilerinden farklı olarak geometrik şekillerden 
türetilmemiş olmasıdır, sürüklenmeyi en aza indirme amaçlanarak oluşturulmuş  bir 
şekildir. Burun konisi içinde ticari aviyoniğin konulacağı bir yuva bulunmaktadır. Burun 
konisi ile omuz arasında bulunan kapak aviyonik bölmesinin ön gövdeye gitmesini 
engeller.  Kapak üstünde 1 adet mapa bulunacaktır. Bu mapaya faydalı  yükün 
sürüklenme paraşütü ve ana paraşütü,burun konisi ile  beraber inmesini sağlayacak 
şok kord bağlanır. Kapak  üzerindeki ateşleme haznelerinde ise burun konisi ve 
gövdeyi  birbirinden ayrılmasını sağlayan barut bulunur. Ateşleme  hazneleri kapağın 
arka kısmındaki aviyonik ile bağlantılıdır.
Paraşütlerin iplerinin birbirlerine karışmasını paraşütlerin barut  patlaması 
esnasında yanmasını önlemek amacıyla yanmaz  kumaştan yapılmış paraşüt 
ayırıcılar (İng.: wadding) bulunur.  Burun konisinin gövde ile birleştiği yerde ise 
sırasıyla roketin  sürüklenme paraşütü ve faydalı yükün sürüklenme paraşütü  
bulunur.
Burun Konisinin Uzunluğu = 300 mm
Burun Konisinin Çapı = 108 mm (roketin hafif olabilmesi için en uygun incelik 
seçilmiştir.)
Omuzun Uzunluğu = 165 mm (omuz uzunluğu çapının yaklaşık 1,6 katı olarak 
seçilmiştir.)
Omuzun Çapı = 103 mm (ön gövdenin içine tatlı sıkı girmesi için bu çapta seçilmiştir.)
Kullanılacak malzeme olarak cam elyaf ve alüminyumun özellikleri karşılaştırılmış cam 
elyaf uygun görülmüştür. 
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Üretim Aşamaları
 Fusion 360’ da uygun boyutlarda çizilen burun konisinin kalıbı 3 boyutlu 
yazıcıda  basılmıştır. Kalıbın üstüne kalınlığı 2 mm olacak şekilde Cam Elyaf 
(İng.: Fiberglass) ve  epoksi kaplanmıştır. (Özellikleri karşılaştırılmış cam 
elyaf ve karbon fiber arasında  kalınmıştır. Ancak karbon fiber maliyeti 
arttıracağından dolayı cam elyaf kullanılmasına  karar verilmiştir.) Üretilen 
parça kalıptan çıkarıldıktan sonra zımparalanmış ve işlenmeye hazır hale 
getirilmiştir. Daha pürüzsüz bir yüzey elde  etme amacıyla çelik macun çekilip 
tekrardan zımpara yapılmıştır. (Bu işlem, yüzey istenilen pürüzsüzlüğü 
kazanana kadar tekrar edilmiştir. ) Yüzey boyanmaya hazır geldikten sonra 
boyama yapmadan hemen önce yüzeye astar boya atılmıştır ve zımparası 
yapılmıştır. Sonrasında seçilen renkler (kırmızı ve lacivert) boyanmıştır. 
Vernik uygulanıp polisaj yapılmıştır.

● Burun konisinin içine patlamayı gerçekleştirecek aviyonik bulunacağı  
için burun konisinin bitip shoulderin başladığı yere bir kapak  
konulmuştur.

● Aviyonik sisteminin yerleştirilmesi için içine bir aviyonik bölmesi 
(İng.: Aviyonik  bay) konulmuştur.



Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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Faydalı yük burun konisi ile birlikte ayrıldığından dolayı burun 
konisinin omuzluğunun aşağısında ana paraşütü ile birlikte yer 
almaktadır. Karışmayı önlemek için sürüklenme paraşütleri ve 
faydalı yükün ana paraşütü arasında paraşüt ayırıcı 
bulunmaktadır. 
Faydalı yükün uçuş esnasında aşağıya kayıp iç entegrasyon 
gövdesi ezmesini engellemek için faydalı yük tutucu 
bulunmaktadır.
Faydalı yük olarak özgün üretimi yapılan  600 gramlık bir model 
uydu kullanılmıştır. Şartnamenin gerektirdiği 4000 gramlık sınıra 
ulaşmak için ise 3400 gramlık dökme demirden model uyduyu 
çevreliyecek hazne yapılmıştır. 
Faydalı yükün içerisinde model uydu için üretilmiş olan anakart yer 
almaktadır. Ana kart yer istasyonu ile iletişim kurulabilmektedir. 

Anakart üzerinden gelen telemetri verileri:
Yükseklik, basınç, sıcaklık, yükseklik, hız, ivme, video görüntüsü 
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Faydalı Yükün Çalışma Prensibi
Roket uçuşa başladıktan 18 saniye sonra apogee noktasına 
ulaşmaktadır.
İlk ayrılmanın gerçekleşmesi ile birlikte roket burun konisinden 
kurtulur ve sürüklenme paraşütlerini açar.
Kısa bir süre sürüklenme paraşütleri ile sürüklenen roketin ön 
gövdesinden, burun konisinin ayrıldığı boşluktan ilk önce faydalı 
yükün ana paraşütü çıkar.
Faydalı yükün ana paraşütünün çıkması ve oluşan çekiş kuvveti 
ile birlikte faydalı yük roketten ayrılır.
Faydalı yük ve burun konisi roketten tamamen bağımsız olarak 
ayrılır. Faydalı yükün ana paraşütü ile birlikte iniş yapmaya 
başlar,
İniş esnasında fayda yükün içerisinde bulunan özgün üretim 
anakart üzerinden telemetri verileri yer istasyonuna iletilmeye 
başlar.
Telemetri verilerinin akışa başlaması ile birlikte faydalı yük video 
kaydına başlar.
Telemetri verileri ve video kaydı anakartın üzerinde bulunan 
mikro SD kartda depolanır.



Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Ana (Birincil) ParaşütSürüklenme (İkincil) Paraşüt
Ateşleme hazneleri en kısa sürede tornada işlenip üretilecektir



Ayrılma Sistemi – Detay 
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Burun konisi ile shoulder (omuzluk) arasındaki kapakta ve iç 
entegrasyon gövdesinin ön kapağında bulunmaktadırlar. 
Simetrik olarak yerleştirilen haznelere yeterli miktarda barut 
konulduktan sonra elektronik ateşleme sistemi ile barutlar 
ateşlenir ve oluşan hava basıncı sayesinde ayrılma gerçekleşir. 
Barutun dökülmemesi tatlı sıkı kapak ile hazne kapatılacaktır.
Hazneler ve aviyonik bölmesi Fusion 360 programında 
tasarlanmıştır ve dayanıklılığını arttırmak için yüksek doluluk 
oranında 3D yazıcıda basılmıştır.
Barutun yanması için Elektronik sistemden gelen yeterli 
seviyedeki akım ile kızgınlaştırılmış Nikel-Krom tel (elektronik 
fitil) kullanılır. 
Barut Haznesi: 15 mm iç çap, 19 mm dış çap, 10 mm derinlik
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Ateşleyici devresi elektronik ekibi tarafından özgün olarak 
tasarlanmıştır.
Çalışma prensibinin altında mosfet bulunmaktadır. 
Aynı anda üç noktadan 2,2 A akım çıkışı verebilir.
Ana aviyonikten gelen yükseklik bilgisi 400 metreye ulaştığında 
Atmega328p üzerinde bu veri işlenir ve içerisinde bulunan 
yazılım ile bağlı olduğu pinler +5V ile yüklenir.
Mosfetlere uygulanan +5V ve bataryadan çekilen harici gerilim  
ile çıkışlara 2,2 A akım uygulanır. Çıkışlar barut haznesinde 
bulunan elektronik ateşleyiciyi tetikler ve oluşan ısı ile barut 
ateşlenip ayrılma bölgesinde yüksek hava basıncı oluşturur.
Hava basıncı sayesinde burun konisi / üst gövde kırılır pimleri 
kırarak gövdeden ayrılır.
Bu şekilde ayrılma başarıyla gerçekleşir.
Burun konsinde ise arduino nano ve BMP180 aracılığı ile bilgi 
aktarımı sağlanır.



Paraşütler – Detay 

1331 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roketin paraşütleri özgün olarak üretilmiştir ve ripstop naylon kumaş 
kullanılarak 12 eşit parçadan oluşturulmuştur. Bu 12 eşit parça 
birbirlerine dikilerek paraşüt elde edilmiştir. 
Üretilen her parçaya 3 mm braided naylon ip takılmıştır. Braided 
naylon ipin sağlamlığının arttırılması ve kopma olmaması için 
bağlantı noktalarından Zigzag dikim yöntemi ile birleştirilmiştir. 
12 adet braided naylon ipi bir arada tutmak için birleşme noktaları 
yapıştırılmış ve etrafı alüminyum bant ile kaplanıp güçlendirilmiştir. 
Burada amaç iplerin birbirinden ayrılmasını engellemektir. 
Paraşütün şok kordu 11 mm tubular naylondur ve birleştirme 
noktalarını ekstra güçlendirmek amacıyla zigzag dikiş yöntemi ile 
birleştirilmiştir. Şok kordun ucuna karabina takılmıştır ve dikilerek 
iyice sağlamlaştırılmıştır. 
Paraşütler kapaklara mapa (M10) yardımıyla takılmıştır. Kapakların 
ortasından mapa geçirilmiştir ve şok korda bağlı olan karabina bu 
mapaya takılmıştır. 

Paraşütlerin renkleri uçuşun yapılacağı alanda roketin kolayca bulunabilmesi 
göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ana paraşütler yeşil ve kırmızı 
rengindedir. Sürüklenme paraşütleri ise siyah ve pembe rengindedir.
Roketin sürüklenme paraşütü;
Paraşütün çapı 85 cm, ortadaki hava boşluğu çapı ise 7 cm olarak 
belirlenmiştir. Ağırlığı 51,2 gramdır. 
12 adet braided naylon ipe sahiptir. Her ipinin boyu 110 cm’ dir.
Roketin ana paraşütü;
Paraşütün çapı 130 cm, ortadaki hava boşluğu çapı ise 10 cm olarak 
belirlenmiştir. Ağırlığı 108 gramdır. 12 adet braided naylon ipe sahiptir. Her 
ipinin boyu 160 cm’ dir.
Faydalı yükün sürüklenme paraşütü;
Paraşütün çapı 80 cm, ortadaki hava boşluğu çapı ise 7 cm olarak 
belirlenmiştir. Ağırlığı 45,7 gramdır.
12 adet braided naylon ipe sahiptir. Her ipinin boyu 100 cm’ dir.
Faydalı yükün ana paraşütü;
Paraşütün çapı 120 cm, ordaki hava boşluğu çapı ise 10 cm olarak 
belirlenmiştir. Ağırlığı 93,2 gramdır. 12 adet braided naylon ipe sahiptir. Her 
ipinin boyu 140 cm’ dir.



Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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ANA AVİYONİK (İç Ent. Gövdesi)

YAN AVİYONİK (Burun Konisi)

İç entegrasyon-Roket ana aviyonik Burun Konisi 
aviyonik

üretilmiş devre 
görüntüsü



Aviyonik Sistem – Detay 
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● Mikrodenetleyici: Atmega328p
● Depolama Birimi: Micro SD kart
● Gps Modülü: gy-neo6mv2

Çalışma Prensibi
Aviyoniğimizin içerisinde bulunan Atmega328p 6 analog ve 6 tanesi haberleşme pini  
olmak üzere 14 tane dijital pin ile toplamda bilgi işleyen 20 tane pin  barındırmaktadır.
Uçuş verilerini Atmega328p ile kusursuz bir uyum ile çalışan gy-neo6mv2 Gps  modülü ile 
roketin bulunduğu konumu anlık olarak paylaşacaktır, Bmp 180  Atmosferik Basınç 
Sensörü ile roketin iç basıncı ölçülerek yüksekliğin bulunmasında  bizlere yardımcı 
olmaktadır. Bmp 180’den alınan veriler Atmega 328p de işlenerek  özgün tasarım olan 
Ateşleyici sisteme ve ayrılma için gereken haberleşmeyi ve  enerjiyi sağlamaktadır.
Roketin uçuş sırasında ve iniş sonrası aldığı bilgileri yer istasyonuna iletmesi için  XBee 
Pro 900 MHz XSC S3B ve UFL Antenna kullanılacak ve bilgileri uçuş sonrası kontrol 
edilmesi için aviyoniğin  içerisinde bulunan micro SD kart içerisine depolanacaktır.

Aktive Edilmesi
Aviyonik sistemlerimizde anahtar olarak vida kullanılmıştır roket rampadayken  vidaya boru 
üzerinde vidaya denk gelen delikten tornavida sokularak çevrilecek  böylece sistemimiz 
aktive edilecek.

● Haberleşme Birimi: XBee Pro 900 
MHz XSC S3B

● Basınç Sensörü: Bmp 180
● Güç Kaynağı: 2x VTC5 18650
● Ateşleyici Sistem: Özgün Tasarım

GÖVDE İÇİ ANA AVİYONİK BURUN KONİSİ İÇİ ANA 
AVİYONİK

● Denetleyici: Arduino Nano
● Güç kaynağı: 2x VTC5 18650
● Ateşleyici Sistem: Özgün Tasarım
● Basınç Sensörü: Bmp 180

Burun konisinde bulunan ateşleyici sistem özgün olarak tasarlanmış 
PCB üzerine yerleştirilen arduino nano ve Bmp 180 ile yükseklik 
verilerini hesaplamaktadır. 
Arduino üzerinde işlenen yükseklik verisi belirlenen mesafeye (apogee 
1486m) yüksekliğe ve/veya hızının minimum olduğu noktaya 
ulaştığında özün tasarım ateşleyici devresine güç sağlayacaktır.
Yer konum bilgisi burun konisi ile birlikte iniş yapacak olan faydalı yük 
üzerinden alınacaktır.
 Aktive Edilmesi
Bmp 180 nin tutarlı çalışması için açılan boşluklardan birinin 
karşılığında bulunacak olan vida sıkıştırılarak devrenin güç katı aktive 
olacaktır, bu sayede basınç değişimi yüzünden tuşların yada anahtar 
düğmesinin kapalı konuma gelmesi gibi risklerden arınmış olacaktır.



Aviyonik Sistem – Detay 
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Missileworks RRC2+ : RRC2+’nın ayarlanabildiği maksimum irtifa 1000ft (304,8 metre) olduğundan dolayı iç entegrasyon gövdesinde ki özgün üretim 
aviyonikten son devreye girecektir. Özgün üretim aviyoniğin arızalanması veya teknik bir sıkıntı yaşanması durumunda 304,8 metrede açılma 
gerçekleşecektir. Özgün üretim aviyoniğin çalışması durumununda ayrılma 400 metre yükseklikte  gerçekleştirmiş olacaktır. Ateşleme boş  hazneye 
yapılacağından dolayı bize dezavantajı bulunmamaktadır.

PERFECTFLİTE STRATOLOGGER ALTİMETRE CF :  Burun konisi ile ön gövdedeki birinci ayarılmayı gerçekleştirecek olan özgün üretim 
aviyoniğin yanında yedek olarak kullanılacak ticari aviyoniktir. Ayarlanma aralığı 100-9999 feet (30,48 - 3047,70 metre) arasında değişmektedir.  
Özgün üretim aviyoniğin arızalanması veya teknik bir sıkıntı yaşanması durumunda 1400 metrede ayrılma gerçekleşecektir. Özgün üretim 
aviyoniğin çalışması durumununda ayrılma 400 metre yükseklikte  gerçekleştirmiş olacaktır. Ateşleme boş  hazneye yapılacağından dolayı bize 
dezavantajı bulunmamaktadır.

XBee ve GPS modülleri için gerilim regülatörleri kullanılmıştır.
XBee için 3.3V gerilim regülatörü tercih edilirken, kullanılan GPS modülü için 5V gerilim regülatörü stabil çalışma için tercih edilmiştir.



Kanatçıklar Mekanik Görünüm
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Kanatçıklar – Detay 
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Mekanik özellikleri göz önünde tutularak kanatçık için malzeme seçimi Karbon Fiber 
olarak belirlenmiştir. Kanatçığın kesiti belirlenirken hedef irtifa göz önünde 
bulundurulmuştur ve hedef irtifaya en yakın değeri veren kanatçık kesiti seçilmiştir.
Rokette kullanılan kanatçıkların boyutları ve şekilleri en uygun stabilite ve apogee 
değerine göre seçilmiştir. Dört ve üzeri kanatçık hava sürüklenmesini arttırdığı için 
performans düşüklüğüne sebep olmaktadır. Bu yüzden kanatçık sayısı 3 olarak 
belirlenmiştir. Kanatçığın roket ile birleşen kenarlarına 5 mm dolgu yarıçapı (İng.: Fillet 
Radius) verilerek türbülansı düşürülmüştür. Böylece roketin uçuşu daha kararlı hale 
getirilmiştir..
Kanatçıkların üretiminde ham madde olarak 3 mm kalınlığında huş kontrplak 
kullanılmıştır. Uygun boyutlarda ArtCAM’ de çizilen CNC’ de kesilen kontrplak karbon 
fiber kumaş ve epoksi reçine ile kaplanmıştır.
Kanatçıklar arka gövdede bulunan, kanatçıkların omuz kısmına uygun boyutlarda olan 
yuvalardan arka gövde içerisinde ki iki merkezleme halkası arasına sabitlenir.
Dışta duran kısım                              
Taban: 200 mm                                  
Dik kenar: 80,02 mm                           
Tavan: 200 mm
Eğri kenar: 126,5 mm
Gövde içinde duran omuz kısımı
Uzun kenar: 149 mm
Kısa kenar: 24 mm
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Roket Genel Montajı
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Roket Genel Montajı
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Roket Genel Montaj : 
https://youtu.be/hLWDKl6ARCc 

https://youtu.be/hLWDKl6ARCc


Roket Motoru Montajı
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Roket Motoru Montaj: 
https://youtu.be/6LnVY7KfK-8 

https://youtu.be/6LnVY7KfK-8


Atış Hazırlık Videosu
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Atış Hazırlık: 
https://youtu.be/hLWDKl6ARCc

https://youtu.be/hLWDKl6ARCc


Testler-YAPISAL/MEKANİK MUKAVEMET TESTLERİ
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Yatırma yöntemi ile 5 kat cam 
elyaf

Çekme Testi: 
1.0048828 sn 0.033105426 mm 50.910465N
30.008789 sn 0.99994379 mm 1396.0879 N
65.008789 sn 2.1669345 mm 2700.5105 N
100.00879 sn 3.3334527 mm 3802.438 N
120.12598 sn 4.0047226 mm 29.42314 N
4100 N 4 mm

Basma Testi: 
1.0048828 sn -0.031801149 mm -244.69028 N
10.018555 sn -0.33253768 mm -1973.3096 N
15.868164 sn -0.5277375 mm -1838.2869 N
25.360352 sn -0.84427762 mm -210.03 N
28.06543 sn -0.91825616 mm -224.03165 N

Yatırma yöntemi ile 10 Kat cam 
elyaf

Çekme Testi: 
1.0058594 sn 0.032650173 mm 89.852173 N
30.009766 sn 0.99917269 mm 2814.6189 N
66.064453 sn 2.2016518 mm 5429.2544 N
5429 N 2.101 mm

Basma Testi:
 1.0048828 sn -0.032103751 mm       -230.92397 N
15.008789 sn -0.49833077 mm -2810.135 N
25.008789 sn -0.83272034 mm -498.33359 N
28.006836 sn -0.93219423 mm -434.30371 N
41.03418 sn    -1.3507229 mm           -279.81064 N

Saniyede 102 data alındı. 7 MPa sıkma
Rate:20000 mm/Min 
Uzaması: 50.000 mm (Bu kadar uzayamayacağı için belli bir yerde koptu.) Testler ITU lab’larında gerçekleştirilmiştir.

⅓ oranında küçültülmüş roketin yumuşak zemine düşme 
ile dayanıklılık testi sonucunda roket hasar görmemiştir.

⅓ oranında küçültülmüş roketin sert zemine serbest 
düşme ile dayanıklılık testi sonucunda roketin sadece 
çelik macunu dökülmüştür. Bu da herhangi bir problem 
teşkil etmemektedir.

⅓ oranında küçültülmüş roketin gövde borusuna çekiç 
ile vurarak dayanıklılık testi sonucunda gövde borusu 
herhangi bir zarar görmemiştir.

Yapısal mekanik test videoları: 
https://youtu.be/FqATffMh7Qc

https://youtu.be/FqATffMh7Qc


Testler-Kurtarma Sistemi Testleri

2431 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

1,5 gr barut Başarısız

2 gr barut -16 derece açı ile oluşturulan düzenekte 
fırlatıldı.Başarılı bir şekilde faydalı yük 
ayrılma ve roket ayrılma gerçekleşti.

Barut ile ayrılma gerçekleştirilmiştir.

Araba ile paraşüt açılma testi Mühendislik binasının en üst katından 
(yaklaşık 20 m) 4kg’lık faydalı yük paraşütü 
açılma testi

Gözetleme kulesi tepesinden (yaklaşık 40 m) 
4kg’lık faydalı yük paraşütü açılma testi

Başarılı Başarılı Başarılı

Paraşüt ayrılma : https://youtu.be/i41Zh7OLLAw
Faydalı yük ayrılma: https://youtu.be/tm3BchgosKg

Paraşüt açılma: https://youtu.be/yE_9DF-oSo4

https://youtu.be/i41Zh7OLLAw
https://youtu.be/tm3BchgosKg
https://youtu.be/yE_9DF-oSo4


Testler-Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri
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Isı-Sıcaklık Testi Tasarlanan ısı kabini içerisinde,Arduino düzeneği üzerinde yaklaşık 60 
derecede test edildi. 30 dakika boyunca bekletildi. Çalışır durumda 
devam ediyor,led yanmakta. Test başarılı.

Titreşim Testi 30 saniye süre ile matkap üzerinde test edildi.Çalışır durumda 
gözlendi,led yanmakta. Test başarılı.

Yüksek-Düşük Basınç Testi Süpürge ve kompresör kullanılarak test edildi. Test sonucunda aviyonik 
çalışır durumda olarak gözlendi,led yanmakta. Test başarılı.

BMP180 BMP180 sensöründen basınca bağlı yükseklik değerleri 
alınmıştır(Bulunduğumuz konumdan itibaren). Hata payı ile birlikte 
yaklaşık 1400m’de led yanmaktadır ve bu da ayrılma sinyalinin 
göstergesidir.

GPS GY-NEO6MV2  Önceki raporda sensör bozuk olduğu için test gerçekleştirilemedi. AHR 
sürecinde yenisi temin edilerek test başarılı olarak gerçekleştirildi. Deniz 
seviyesinden itibaren olan yükseklik,enlem ve boylam bilgisi alınıyor.

XBEE https://youtu.be/ntNquKIIOtk 

Aviyonik Donanım Testleri: https://youtu.be/L753hPDvg5o

Aviyonik Yazılım Testleri:  https://youtu.be/6tu26VOc8Yo 

https://youtu.be/ntNquKIIOtk
https://youtu.be/L753hPDvg5o
https://youtu.be/6tu26VOc8Yo


Testler-Telekomünikasyon Testleri

2631 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roket ve faydalı yük ile Yer 
istasyonu haberleşmesi - Xbee

Yer istasyonu için arayüzün
tasarımı C# ile Visual Studio 2019
Community IDE’de geliştirilmiştir.
Arayüzde tarih,takım adı,ID bilgisi yazıyor. Port ve baud 
rate seçimi yapıldıktan sonra iletişim başlatılıyor.Faydalı 
yük olarak model uydu vardır. Yer istasyonunda, model 
uydudan gelen verileri verici xbee yardımı ile 
toplayacağız.Yer istasyonundan da alıcı xbee ile 
alacağız.Arayüzde Roket GPS-Burun konisi GPS-Faydalı 
Yük GPS ve BMP180’in verileri görüntülenecektir. Verilerin 
yedeklemeleri micro sd kart üzerinde yapılacaktır. Ayrılma 
durumunda yeşil yanarak ayrıldı yazacak,ayrılmama 
durumunda kırmızı yanarak ayrılmadı yazacak.Herhangi 
bir durumda ayrılmalar gerçekleşmezse yer istasyonundan 
ayrılmaları gerçekleştirebileceğimiz bir buton yerleştirildi.



Yarışma Alanı Planlaması
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ACİL DURUM EYLEM PLANI; 
● Ana aviyonik çalışmazsa sensörler breadboard üzerinde kontrol edilir. Sensörlerde 

sorun varsa yedek sensörler yerleştirilir. Sorun sensörde değil ise daha önce testi 
yapılan yedek ana aviyonik devresi yerleştirilir.

● Yapısal bir sorun olduğu zamanda merkezleme halkası, kanatçık vb minör 
elemanlar yedekleri ile değiştirilir. Gövde de öngörülemeyen minör deformasyon 
yama yapılarak giderilir. (Çatlama, bozulma gibi)

● Kundakta motor uyum sorunu varsa (dar veya geniş olma durumu) gerekli 
ölçeklendirme yapılarak ölçeklendirilir. 
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Yarışma Alanı Planlaması

2831 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

TAKIM ÜYESİ ADI SOYADI İŞ PLANI / GÖREVİ

ESRA DEMET ATIŞ ALANI, MEKANİK

Ö. ATAKAN TINMAZLAR FIRLATMA, MEKANİK

AYSU KAYA KURTARMA

TOLGA CANKORKMAZ ATIŞ ALANI, FIRLATMA

F. BETÜL ÖZGEN KURTARMA

Montaj günü sahada bütün takım üyeleri roketin 
montajına yardım edecektir. Atış günü bütün üyeler 
sorumlu oldukları bölümlerde yer alacaktır.



Yarışma Alanı Planlaması
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RİSK ÇÖZÜM

Basınçtan dolayı anahtar düğmesinin kapalı konuma 
gelmesi

Hava boşlukları açılmıştır.Açılan boşluklara vida 
sıkıştırılmıştır.

Ayrılmaların otomatik gerçekleşmemesi durumu Yer istasyonundan “buton” ile ayrılacaktır.

Ateşleme haznesi üretimi En hızlı şekilde tornada üretilecektir

XBEE Uzak Mesafe Testi En kısa sürede vapur testi yapılacaktır


