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DİKKAT

Yarışma takımlarından kritik tasarım raporu ile birlikte iki farklı motor için hazırlanmış openrocket 

dosyalarının teslim edilmesi beklenmektedir. Fakat ilgili kısma iki adet dosya yüklemesi yapılmamaktadır. 

Yıldız Roket Yüksek İrtifa Takımı olarak öncül tasarımımızı sisteme yükledik. İkincil motora göre yapılmış 

olan tasarıma ait .ork dosyasına ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://drive.google.com/file/d/13FG4i0fgNWXgDuVU4hutTwJaWLKV4e9o/view?usp=sharing
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Takım Yapısı
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STR-02

Mustafa Asım KURAL
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Elektronik ve Yapısal ekiplerinde 

görev almaktadır.

Ömer ALGÜZEY
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Kurtarma ve Faydalı Yük 

ekiplerinde görev almaktadır.

Veysel KANTARCILAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Elektronik ve Yapısal ekiplerinde 

görev almaktadır.

Hüseyin TEKİRDAĞ
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Kurtarma ve Faydalı Yük 

ekiplerinde görev almaktadır.

İbrahim ASAR
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Kurtarma ve Elektronik ekiplerinde 

görev almaktadır.

Anesa RİZVAN
Yıldız Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 2.sınıf 

öğrencisidir. Kurtarma ve Yapısal 

ekiplerinde görev almaktadır.

Merve Nur PALA
Yıldız Teknik Üniversitesi Makine 

Mühendisliği 2.sınıf öğrencisidir. 

Faydalı Yük ve Yapısal ekiplerinde 

görev almaktadır.

• Yıldız Roket Takımı Yüksek İrtifa Ekibi; Yapısal , Kurtarma , Elektronik ve Faydalı Yük olmak üzere 4 ayrı alt ekip halinde çalışmaktadır. 

• Ekipler arası iletişim kopukluğu yaşanmaması ve her açıdan en iyi roketin tasarlanabilmesi için takım üyeleri birden fazla ekipte görev almaktadır.
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Tahmin Edilen Uçuş Verileri ve Analizleri

STR-02
M1545 M2150

Ölçü Yorum Ölçü Yorum

Boy (metre): 2,16 2,03

Çap (metre): 0,14 0,14

Roketin Kuru Ağırlığı(kg.): 23,315 22,271

Yakıt Kütlesi(kg.): 4,835 3,969

Motorun Kuru Ağırlığı(kg.): 3,043 2,355

Faydalı Yük  Ağırlığı (kg.): 4,100 4,100

Toplam Kalkış Ağırlığı (kg.): 28,150 26,240

İtki Tipi: Katı Katı

STR-02
M1545 M2150

Ölçü Yorum Ölçü Yorum

Kalkış İtki/Ağırlık Oranı: 5,632 8,35

Rampa Hızı(m/s): 25,5 31,7

Yanma Boyunca En az Statik 
Denge Değeri: 1,94 1,83

En büyük ivme (g): 5,95 9,53

En Yüksek Hız(m/s & M): 248 & 0,74 259 & 0,77

Belirlenen İrtifa(m): 2975 2860

Yarışma Roketi Hakkında Genel Bilgiler 

Marka : Caseroni Technology İsim: M1545 Sınıf: M

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 8186.7
Marka : Caseroni Technology İsim: M2150 Sınıf: M

Motorun Toplam İtki Değeri(Ns): 7455.4

Motor Seçimleri

STR-02 roketi için M1545 motoru öncül motor

olarak öngörülmektedir. Hazırlanmış olan bu raporda

verilen bilgiler M1545 motoru kullanılarak

tasarlanmış roket üzerinden anlatılmaktadır. Gerekli

görülen alanlarda M2150 motoru ile tasarlanmış roket

hakkında bilgiler verilmiştir.
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Open Rocket Genel Tasarım
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• Şekilde tasvir edilen sistem, hesaplamaların yapılmasını kolaylaştırıcı nitelikte tasarlanarak basitleştirilmiştir.          

( Kurtarma sisteminin ağırlık merkezinde toplam ağırlık ile gösterilmesi vb. )
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• Alt sistemlerin detayları ilgili bölümlerde açıklanmıştır.
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Uçuş aşamaları Zaman(s) İrtifa(m) Hız(m/s)

1 Fırlatma 0 0 0

1 Rampa Tepesi 0,52 6 25,5

2 Burn Out 5,44 771 243,5

3 Tepe Noktası 25,8 2975 0,6

3 Paraşüt Açılma(Zirve) 25,8 2975 0,6

4 2. Paraşütün Açılması 134,2 600 21

5 Güvenli iniş 200 0 8,84

• Roket 10 m/s rüzgar hızı ile yatayda yaklaşık olarak 1250 m yol alacaktır.

• Caseroni M1545 adlı motor kullanılarak tasarlanmış roketin verileridir.

Tablonun görselleştirilmiş hali bir sonraki sayfadadır.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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Uçuş aşamaları Zaman(s) İrtifa(m) Hız(m/s)

1 Fırlatma 0 0 0

1 Rampa Tepesi 0.44 6 31.7

2 Burn Out 3.53 506 259

3 Tepe Noktası 24.5 2862 0.6

3 Paraşüt Açılma(Zirve) 24.5 2862 0.6

4 2. Paraşütün Açılması 130 600 20.6

5 Güvenli iniş 197 0 8.64

• Roket 10 m/s rüzgar hızı ile yatayda yaklaşık olarak 1500 m yol alacaktır.

• Caseroni M2150 adlı motor kullanılarak tasarlanmış roketin verileridir.

Tablonun görselleştirilmiş hali bir önceki sayfadadır.
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Parça Adı Adet Birim Kütle (g) Malzeme Toplam 
Alt Gövde İskeleti 1 303 Alüminyum 303

Alt Modül M1545 1 2629 PVC-U 2629

Alt Modül M2150 1 2334 PVC-U 2334

Burun Konisi 1 1660 PE 1660

Burun Konisi İskeleti 1 259 Alüminyum 259

Merkezleme Halkası 1 889 PE 889

Entegrasyon Gövdesi 1 323 PVC-U 323

Faydalı Yük 1 4100 Çelik 4100

Alt Gövde Halkası 1 130 Çelik 130

Üst Gövde Halkası 1 580 Çelik 580

Üst Modül 1 1360 PVC-U 1360

İç Destek 2 80 PE 160

Kanatçık 4 100 PLA 400

Kanatçık Desteği 1 1600  PE 1600

Kanatçık Stoperi 1 95 Demir 95

Kilit 2 70 Çelik 140

Mapa 4 60 Çelik 240

Motor Bloğu 1 2300 Çelik 2300

Motor Yatağı 1 1120 Çelik 1120

Sürüklenme Paraşütü 1 110 Ripstop Nylon 110

Ana Paraşüt 1 421 Ripstop Nylon 421

M1545 Motor 1 7878 - 7878

M2150 Motor 1 6324 - 6324

Aviyonik Sistem 1 400 - 400

Faydalı Yük Paraşütü 1 124 Ripstop Nylon 124

Üst Gövde İskeleti 1 929 Çelik 929

Kütle Bütçesi

28150

26241

M1545 Motoru için Toplam Bütçe (g)

M2150 Motoru için Toplam Bütçe (g)

• Alt sistemlerin  boyut, malzeme ve mekanik 

özelliklerinin detayları ilgili bölümlerde 

açıklanmıştır.
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi
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Burun Konisi Kurtarma Sistemi 
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Aviyonik Sistem İskelet Sistemi
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Motor Bloğu Bölgesi Kanatçık Bölgesi
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Mekanik Görünüm & Kütle Bütçesi
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Roketin Uçuş Aşamaları ve Çalışma Sistemi  

Roket başarılı bir şekilde rampaya yerleştirildikten sonra aviyonik sistem başlatılacaktır. Güvenli mesafeden ateşlenmenin

yapılması ile itkili yükselme başlayacaktır. 0.52 saniye sonra rampadan çıkan roket 5.44 saniye sonra en yüksek hıza (0.74

M&248 m/s) ulaşacaktır. Bu aşamadan sonra hızı giderek azalan roket yükselmeye devam edecektir. 2975 metre yüksekliğinde

tepe noktasına ulaşacak ve inişe geçmeye başlayacaktır. O esnada sensörler aracılığıyla alınan veriler, uçuş bilgisayarında

işlenecek ve kurtarma sisteminin çalışması için sinyal gönderilecektir. Gelen sinyal ile servo motorlar aktif hale gelecek ve

yayların serbest kalmasını sağlayacaktır. Yayların oluşturduğu itki ile burun konisi ileri doğru fırlatılacaktır. Burun konisinin

içinde bulunan faydalı yük paraşütü açılacak ve faydalı yükü gövdenin içinden çıkaracaktır. Faydalı yük kendisi ile birlikte

gövdeye ait sürüklenme paraşütünü bir misina yardımıyla dışarı çekecektir. Faydalı yükün dışarı çıkmasından belirli bir süre sonra

misina faydalı yükte bulunan aviyonik sistem aracılığıyla koparılacaktır. Böylece gövde ve faydalı yük bağlantısı kesilecektir.

Gövdeden ayrılan burun konisi ve faydalı yük tek bir paraşüt ile inişe geçerken roket sürüklenme paraşütü ile alçalmaya

başlayacaktır. Alçalma sırasında roket 600 m irtifanın altına indiği zaman uçuş bilgisayarı ikinci bir sinyal gönderecek ve servo

motorlar ikincil açılmayı sağlayacak yayları serbest bırakacaktır. Yük modülü ve motor modülü birbirinden ayrılacaktır. Böylece

modüller arasında bulunan ana paraşüt dışarıya çıkarılacak ve açılması sağlanacaktır. Hızı azalan roket ve faydalı yük güvenli

inişlerini gerçekleştirecektir. Aviyonik sistemlerinde bulunan GPS ve haberleşme modülleri ile konum bilgisi yer istasyonuna

bildirilecektir. Alınan bilgiler doğrultusunda kurtarma ekibi roketin geri kazanımını sağlayacaktır.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
(KTR)

• Paraşütlerin açılması ve faydalı yükün ayrılması ile ilgili detaylara buradan ulaşabilirsiniz.
• Misinanın kopma testine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=p5uPh6E5lAU
https://www.youtube.com/watch?v=ezFQwqdFr0M
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Fırlatmaya Hazırlık

• Montaj alanında roketin genel montajı tamamlanarak elektronik devre atış zamanına kadar kapalı tutulacaktır.

• Atış alanında bulunan rokete AltimeterTwo yerleştirilecektir.

• Roket ekip üyelerimiz tarafından fırlatma rampasına yerleştirilecektir.

• Aviyonik sistem başlatılacaktır.

Fırlatma Sonrası Süreç

1. Kalkış: Roketin kalkışı, ateşleme telinin motoru tetiklemesi ile gerçekleşecektir. Roket rampadan stabil durumunu koruyacak

seviyede bir hız ile çıkışını yapacaktır.

2. Serbest Yükselme: Roketin yakıtı bittikten sonra kazandığı hızla tepe noktasına kadar uçtuğu süreçtir.

3. Tepe Noktası: Roketin düşey hızı sıfırlanarak yatay pozisyona geçecektir. Bu aşamada uçuş bilgisayarından alınan sinyal ile

roketin açılma ve kurtarma mekanizmaları devreye girerek burun konisinin açılması sağlanacaktır. Dışarıya çıkışı gerçekleşen

paraşüt ve faydalı yük birlikte inişe geçerken gövde sürüklenme paraşütü ile alçalmaya başlayacaktır.

4. Alçalma: 600 metre irtifada uçuş bilgisayarından alınan komutla gövde modülleri birbirinden ayrılarak ikinci paraşütün açılması

sağlanacaktır.

5. Kurtarma: Güvenli inişini gerçekleştiren roketin geri kazanımının sağlandığı aşamadır.

Verilerin Depolanması

• Roket verileri Aviyonik sistemdeki SD kart ile depolanacaktır.

• Telemetri ile yer istasyonuna anlık olarak veri iletimi yapılacaktır.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Roketin Taşınması ve Motorun Yüklenerek Ateşlenmesi: Güvenli bir şekilde montajı tamamlanmış roket görevli

takım üyelerimiz tarafından rampaya taşınacak ve düzgün bir şekilde rampaya yerleştirilecektir. Rampa atış konumuna

getirildikten sonra ateşleme teli motora yerleştirilecektir. Son olarak roketin elektronik sistemi başlatılacak ve güvenli

mesafeye geçildikten sonra ateşleme yapılacaktır.

• Görev Alacak Ekip Üyeleri: İbrahim ASAR , Anesa RİZVAN , Hüseyin TEKİRDAĞ

• Kurtarma Stratejisi: Roketin konumu anlık olarak yer istasyonuna telemetri ile gönderilecektir. Kurtarma ekibi yer

istasyonu ile konumları tespit ederek ilgili konuma ulaşacak ve gerekli önlemler alındıktan sonra roket alınıp komisyona

getirilecektir.

• Görev alacak ekip üyeleri: Mustafa Asım KURAL , Merve Nur PALA , Ömer ALGÜZEY , Veysel KANTARCILAR

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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Burun Konisi 
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• Ekibimiz tarafından yapılan araştırmalara göre subsonik hızlarda gerçekleştirilen uçuşlar için  en uygun burun konisi  

geometrilerinin parabolik veya eliptik formlar olduğu tespit edilmiştir. Subsonik bölgede uçan çoğu model roket için 

yuvarlatılmış parabolik bir şekil sürüklenmeyi en aza indirmek ve en yüksek irtifaya ulaşmak için idealdir. Bu sebeple 

parabolik burun konisi tercih edilmiştir. 

• Burun konisinin üretileceği malzeme için 3 temel kriter göz önünde bulundurulmuştur; imalat yöntemi, maliyet ve 

mekanik özellikler. Kompozit ve plastik malzemeler arasından; 

• Karbon fiber, yüksek dayanıma sahip bir malzeme olmasına rağmen gerek maliyeti gerek ise üretim metodunun 

(kalıp imalatı ve elyaf sarım) diğer malzemelere göre zahmetli oluşundan dolayı tercih edilmemiştir.

• Düşük maliyetli ve işlenebilir malzemeler olan Delrin ve PE arasında ise daha hafif ve ucuz oluşundan dolayı PE 

tercih edilmiştir. 

İmalat Metodu

• Burun konisi, simetrik ve silindirik geometriye sahip olan bir parça olduğundan üretimi için tornalama ve eklemeli imalat 

(3D yazıcı) gibi yöntemler kullanılabilir. Polietilen, talaş kaldırmaya müsait bir malzeme olduğundan tornalama yöntemi 

ile şekillendirilmesi uygundur. 

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Burun konisine istenen formu verebilmek için CNC torna kullanılması uygun görülmüştür. Üretim için yapmış olduğumuz görüşmelere

göre koni boyutunun tornada işlenebilecek azami parça boyutunu aştığı tespit edilmiştir. Bu sebepten dolayı koni tasarımı iki parçadan

oluşacak şekilde revize edilmiş ve bu şekilde imal edilmesi kararlaştırılmıştır.

• Burun konisinin uç ve arka parçaları PE çubuktan işlenerek imal edilecektir. CNC işleme için gerekli G kodları SolidCAM programı ile

oluşturulacaktır. Parçalar CNC tornada işlendikten sonra montajlama için gerekli vida delikleri freze kullanılarak açılacaktır.

• Burun konisinin boyutlarının belirlenmesinde roketin

kurtarma sistemi tasarımı etkili olmuştur. Kurtarma sisteminde bulunan

profiller aynı zamanda roketin entegrasyonu içinde kullanıldığından

burun konisine ait kademe boyunun 60 mm olması herhangi

bir sorun teşkil etmemektedir.

• 20.05.2019 – 30.05.2019 tarihleri arasında üretim için gerekli 

G kodları elde edilip PE boru Kahvecioğlu Plastik firmasından temin

edilecektir. Haziranın ilk haftası burun konisi üretimi Eyüpoğlu Makine 

tarafından gerçekleştirilecektir.

• Yapılacak olan testlere TESTLER bölümünden ulaşabilirsiniz.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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https://www.kahveciogluplastik.com/
https://www.eyupoglumakina.com.tr/
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• STR-02 roketinin kurtarma stratejisinin temelinde paraşütler bulunmaktadır.

Roketin güvenli inişi paraşütler ile sağlanacaktır. Burun konisi, yük modülü,

motor modülü olmak üzere üç bölümden oluşan roketimizde burun konisi ve

faydalı yük ; yük modülü ve motor modülü birlikte kurtarılacaktır.

• Burun konisi ile faydalı yükün toplam ağırlığı 6 kilogram olmakla beraber,

yere iniş hızları 8 m/s olarak hedeflenmektedir.

• Roket, fırlatma rampasında 28 kilogram ağırlığa sahip olup, yakıtın

tamamının yanması ile birlikte 24 kilograma kadar düşecektir. Faydalı

yükün ve burun konisinin toplam kütlesi 6 kilogramdır ve roketten bağımsız

şekilde kurtarılacaktır. Böylece kurtarma esnasında roketin kütlesi yaklaşık

18 kilogram olacaktır. İki aşamalı paraşüt açma yöntemi ile kurtarılacak olan

gövdenin yere iniş hızı 8.5 m/s olarak hedeflenmektedir.

• Paraşüt iplerinin boyu paraşüt çapının 1,15 katı alınarak hesaplanmıştır.

• Yukarıda belirtilen değerler göz önüne alınarak gerekli paraşüt çapları ve ip

uzunlukları hesaplanmış ve tabloda verilmiştir.

• Paraşütün kumaşı ripstop nylon, paraşütün ipi parakord ip olarak

belirlenmiştir.

• Roketin şok kordonu parakord ip olup roketin boyunun beş katı olacaktır.

Başka bir deyişle şok kordonunun boyu yaklaşık 10 metre olacaktır.

Faydalı Yük 

Paraşütü

Sürüklenme 

Paraşütü

Ana 

Paraşüt

ÇAP 160 cm 125 cm 260 cm

MALZEME
Ripstop

nylon

Ripstop

nylon

Ripstop

nylon

RENK Sarı Sarı Sarı

İP BOYU 190 cm 150 cm 300 cm

Tabloda verilen çap değerlerinin hesaplamasında aşağıda 

belirtilmiş olan formül baz alınmıştır.

V=
2𝑤

𝐶𝑑𝜌𝐴

V : Hız  , 𝑤 : Ağırlık  ,  𝐶𝑑: Paraşütün direnç katsayısı , 

𝜌: havan𝚤n yoğunluğu , 𝐴: paraşütün alan𝚤
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• Roketin tasarımında kullanılacak olan metal profiller kurtarma sisteminin ana parçası olmakla beraber hem montaj kolaylığı sağlayacak 

hem de roketin rijitliğini arttıracaktır. Bu sistemdeki profiller kurtarma sisteminde yer aldığı gibi roketin bütünleştirilmesinde de önemli 

bir rol oynayacaktır. 

• Kavramsal tasarım sürecinde kurtarma sistemi aktivasyonu için CO₂ tüplü ve yay 

itmeli olmak üzere  iki farklı sistem düşünülmekteydi. CO₂ tüplü  sistemde, her 

deneme için yeni bir tüp kullanılması zorunlu olduğundan sistemin tekrar 

kullanılabilirliğini ve deneme yapılmasını olumsuz etkilemekte ve ilave masrafa 

neden olmaktadır. Bununla birlikte roketin montajı sırasında oluşabilecek olası 

hataların (CO₂ tüpü patlaması vs.) önüne geçmek için daha kesin,  güvenilir ve 

güçlü bir sistem olan yay itmeli sistem kullanılacaktır.  Ayrıca bu sistem ile roket 

modüllerinin ve burun konisinin birbirine kilitlenmesi sağlanmaktadır. 

• Yay itmeli sistem temel olarak profiller, yaylar ve bu yayların kontrolünü 

sağlayan servo motorlardan oluşacaktır. Yayların sıkıştırılması ile depolanacak 

enerjinin tepe noktasında, aviyonik sistemden gelen komutun burun konisine 

aktarılması ile  birincil açılma sağlanacaktır. Aynı prensip ile gövde modüllerinin 

birbirinden ayrılması sağlanarak ikincil açılma aktifleştirilecektir. Ayrıca bu 

sistemde var olan metal profiller kurtarma sistemini oluşturmanın yanında hem 

montaj kolaylığı sağlayacak hem de roketin rijitliğini arttıracaktır. ( Profiller 

hakkında detaylar yapısal bölümünde belirtilmiştir. ) 

• Sistemin detaylı anlatımına ve prototip denemelerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=oytSh_jtVAY&t=0s
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• Faydalı yükün ve burun konisinin inişini sağlayacak olan  paraşüt, burun konisinin içerisinde yer alacaktır. Tepe noktasında aviyonik 

sistemden gelen sinyal ile servo motor aktive edilip yayların serbest kalması sağlanacaktır. Yaylarda depo edilen enerji ile burun 

konisi gövdeden ileri doğru itilecek ve burun konisi içinde bulunan paraşüt dışarı çıkarılarak açılması sağlanacaktır. Açılması sağlanan 

bu paraşüt faydalı yükü gövde içinden dışarı çekecektir. Faydalı yük kendisine bağlı olan gövde sürüklenme paraşütünü dışarı 

çıkaracak ve faydalı yükün dışarı çıkarılmasından belirli bir süre sonra faydalı yük aviyoniği, misinayı koparacaktır. Böylece burun 

konisi ve faydalı yük bağımsız olarak inişe geçerken gövde ise sürüklenme paraşütü ile alçalacaktır.

• Ana paraşütün açılmasında aviyonik sistem, iniş sırasında 600 m irtifanın altına inildiğinde bir sinyal göndererek gövde modülleri 

arasındaki bağlantıyı sağlayan servo motoru aktive edecektir. Serbest kalan yaylar modülleri birbirinden ayıracak ve modüller

arasında bulunan ana paraşüt açılarak gövdenin güvenli iniş hızına ulaşması sağlanacaktır.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Yay itmeli sistemde dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, açılma için 

gerekli enerjiyi elde etmek ve sistemi çalıştırmak için servo motorlardan 

alınması gereken torku olabildiğince azaltmaktır. Bu amaca yönelik olarak 

çeşitli hesaplamalar ve analizler yapılmıştır. Hesaplamalar sonucu en uygun 

bulunan yay değerleri yandaki tabloda belirtilmiştir. Elde ettiğimiz bu 

değerlerin doğruluğu hem bilgisayar ortamında hem de yapılan prototip 

üzerinde teyit edilmiştir.

• Yay analizi videosuna buradan ulaşabilirsiniz. 

Yay Boyu (mm) 160

Tel çapı (mm) 1

Anma çapı (mm) 12 sıkıştırma kuvveti (N) 180,785124

Sarım sayısı 12 Verdiği enerji miktarı (J) 9,039256198

k (N/mm) 0,602617 Gereken tork(kg.cm) 14,65078222

Sıkışma miktarı (cm) 10 fırlatma yüksekliği (cm ) 48,24255727

sürtünme katsayısı 0,15

kayma modülü (Gpa) 77

burun konisi ağırlık (kg) 1,91

https://www.youtube.com/watch?v=vensOSIcbag
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• Roket üzerinde uçuş kontrolünün sağlanması amacıyla ana ve yedek olmak üzere iki adet uçuş bilgisayarı kullanılacaktır. Ana uçuş bilgisayarı,

ekibimiz tarafından oluşturulacak uçuş kartını barındıracaktır. Bu kart Arduino ( Arduino Nano ) tabanlı olup üzerinde barometrik sensör

(BMP180), GPS modülü (NEO6MV2) , haberleşme modülü ( Lora SX1276 ) , SD kart modülü bulunduracaktır. Yedek uçuş bilgisayarı ise

ticari uçuş kartının (RRC3 SPORT ALTİMETER ) Arduino Nano’ya entegresi ile oluşturulacaktır. İki uçuş bilgisayarı anlık olarak

haberleştirilecektir.

• Ana uçuş bilgisayarı barometre sensörü ile bulunduğu yükseklikteki basınç verisini okuyacak ve bunu yükseklik verisine dönüştürecektir.

Algoritmada kullanacağımız nümerik bir yöntem olan en küçük kareler metodu ile belirli zaman aralıklarıyla tespit ettiğimiz yükseklik verileri

ile roketin tahmini uçuş rotası çizilecektir ve belirli bir süre sonra roketin olması öngörülen konumu bulunacaktır. Bu konum, o an var olunan

konumdan belirli bir sınır değerden daha fazla düşük olursa roketin inişe geçtiği anlaşılacak ve servo motorlar aktif edilip birincil açılma

başlatılacaktır. Alçalma süresince barometrik sensörden anlık olarak veri okunmaya devam edilecek ve 600 m irtifanın altına inildiği anda

ikincil açılma başlatılacaktır.

• Yedek uçuş bilgisayarı, açılmaların tetiklenmesi için gerekli sinyali üzerinde bulunan uçuş kartı aracılığıyla alacaktır. Aynı anda ana uçuş

bilgisayarı ile iletişim halinde olan yedek bilgisayar, uçuş kartından açılmanın gerçekleşmesi için gerekli sinyal gelmiş olmasına rağmen belirli

bir süre içinde ana bilgisayar açılmayı gerçekleştirmemişse devreye girerek açılmayı kendisi gerçekleştirecektir.

• Ana uçuş bilgisayarında bulunan GPS modülü ile roketin anlık olarak nerede olduğu tespit edilecektir. Tüm uçuş süresince elde edilen bilgiler

hem ana uçuş bilgisayarında bulunan SD kart üzerine yazılacak hem de haberleşme modülü ile yer istasyonuna gönderilecektir.

• Faydalı yük üzerinde haberleşme modülü ve GPS modülü bulunduran Arduino tabanlı bir uçuş kartına sahip olacaktır. GPS modülü ile alınan

konum, haberleşme modülü ile yer istasyonuna gönderilecektir.

• Yer istasyonunda bulunan haberleşme modülü aracılığıyla gönderilmiş olan veriler okunacak ve güvenli iniş sonrası gövdenin ve faydalı yükün

konumları belirlenip geri kazanımları sağlanacaktır.
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Ana Uçuş Bilgisayarı Yedek Uçuş Bilgisayarı
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Maliyet
Temin 

Edilebilirlik
Hassasiyet Boyut

Toplam 

Puan

BMP 280 3 2 2 3 10

BMP 180 3 3 2 3 11

MPL3115A2 1 2 3 3 9

 EasyMini 2 2 2 3 9

RRC3 3 2 3 2 10

Entacore 

AIM 
1 2 3 2 8

Neo6MV2 3 3 2 2 10

Adafruit 

Ultimate 

GPS 

1 1 3 3 8

Lora sx1276 2 2 3 3 10

PT2262-72 2 2 2 3 9

Gsm 1 2 2 2 7

Telemetri

Sensörler

STR-02 ÖZELLİKLER ( 3: İYİ   2: ORTA  1: KÖTÜ)

Yükseklik

Ticari Uçuş 

Kartı

GPS

SENSÖR ANALİZİ

UÇUŞ BİLGİSAYARI 
TESTLERİ

• Telekomünikasyon Testi

• Konum Belirleme Testi

• Basınç Belirleme Testi

• Servo Motor Testi

• Elektronik Aksan Montaj Testi

Detaylar TESTLER bölümünde anlatılmıştır.

• Yapmış olduğumuz aviyonik sistem 

testlerine buradan ulaşabilirsiniz.

https://youtu.be/W-DWhLZZVUQ
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• Yapılan analizler doğrultusunda tasarlamış olduğumuz roketin gövdesi için PVC-U malzemesinin mukavemet değerlerinin

istenileni karşıladığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda elastik olması, aşınmalara ve kimyasallara karşı dayanıklı olması,

pürüzsüz yüzeye sahip olması roketimiz için idealdir. Maliyeti de diğer malzemelere kıyasla daha düşüktür. Hazır olarak

istenilen çaplarda temin edilmesi mümkündür. Aşağıdaki tablo roketin gövdesini satın aldığımız firmanın teknik kataloğundan

alınmıştır ve PVC-U’nun mekanik özelliklerini göstermektedir.

• Kavramsal tasarım sürecinde 2.8 mm et kalınlığına, 140 mm çapa sahip PN4 boru kullanılması öngörülmüştü ancak yapılan

piyasa araştırmalarında bu borunun kataloglarda mevcut olmasına rağmen piyasada bulunmadığı tespit edilmiştir. Bu sebeple

gövde 3,5 mm et kalınlığına 140 mm çapa sahip PN6 boruya göre revize edilmiştir.

• PN6 boru yeterli miktarda temin edilmiştir.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• STR-02’ nin ana yapısı iskelet şeklinde tasarlanmıştır. Tüm 

diğer iç ve dış yapılar bu iskelet sistemi üzerine montajlanarak 

daha modüler bir tasarım elde edilmiştir. Bu iskelet yapısı 

temelde kare profiller ve profillerin sabitliğini sağlayacak 

halkalardan oluşturulmuştur.

• Kurulan iskelet diğer alt sistemler için bir kızak görevi görecek 

şekilde tasarlanmıştır.  Böylece her bir sistem iskelet üzerine 

monte edilebilecek ve gövdeden bağımsız kalacaktır. Bu 

sistemin yapılmasındaki en büyük amaç gövdeyi bir kılıf gibi 

kullanıp alt sistemlere herhangi bir müdahale için sadece 

gövdeyi iskeletten uzaklaştırmanın yeterli olmasını sağlamaktır.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Üretilecek olan halkalar için  hassasiyet ve şekil açısından en uygun üretim yönteminin sac plakadan lazer kesim ile elde 

edilmesi olduğu düşünülmektedir. Profiller için ise gerekli işlemler kesme, delme gibi talaşlı imalat yöntemleri uygun 

görülmektedir.
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• Entegrasyon Gövdesi için PVC-U malzeme uygun görülmüştür. 

Entegrasyon gövdesi boyu istenildiği gibi gövdenin bir buçuk katı 

değildir. Modüllerin birbirine bağlantılarının sabitliğinin bir sonraki 

sayfada ve kurtarma sisteminde detaylı olarak anlatılan iskelet yapısı ile 

sağlanacağı öngörüldüğü için bu durumun sorun teşkil ettiği 

düşünülmemektedir.

• Motor bloğu, motor yatağı için çelik ; merkezleme halkası, kanatçık 

yatağı için ise polietilen malzeme kullanılması uygun bulunmuştur. Bu 

malzemelerin seçilmesindeki  ilk neden tasarlanan roketin her iki motor 

içinde en uygun mach sayısını, statik marjini ve hedef irtifa değerlerini 

sağlamasıdır. Ayrıca seçilen malzemelerin piyasada bulunmasının 

kolaylığı, maliyeti ve üretim kolaylığı  göz önüne alınmıştır. Düşük iç 

gerilime sahip polietilenin torna, freze gibi talaşlı imalat yöntemleri ile 

şekillendirilmesi kolaydır.

• Polietilen malzeme  Kahvecioğlu Plastik firmasından temin edilecektir. 

Malzeme temini tamamlandıktan sonra tüm gövde ve gövde içi 

yapısalların imalatı Eyüpoğlu Makine tarafından yapılacaktır. 

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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Aviyonik iç destek Motor bloğu

Kanatçık yatağı

https://www.kahveciogluplastik.com/
https://www.eyupoglumakina.com.tr/
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Yapılan Analizler Hakkında 

• Gövde ve gövde içi yapısal malzemelerin dayanım değerlerinin tespiti için yapılan mukavemet analizlerinde

parçalar üzerine yüklemesi yapılan kuvvet değerleri openrocket aracılığıyla tespit edilmiştir. Openrocket

aracılığıyla yapılan uçuş simülasyonlarında belirlenen ivmeler roket kütlesi ile çarpılarak roket dayanımı için

kritik kuvvetler tespit edilmiştir. Normal şartlarda roket, tüm uçuş süresince herhangi bir noktadan

sabitlenmemektedir. Bizim yapmış olduğumuz analizlerde ise roket gövdesi veya iç yapısallar sabitlenerek

sonuçlar elde edilmiştir. Bu şekilde yapılan analizlerde etki edecek kuvvetlerin oluşturacağı gerilmeler, normal

şartlarda oluşacak gerilme değerlerinden daha yüksek olacaktır. Bu sebeple roketin bu analizlerde dahi güvenli

çıkmış olması normal şartlarda da güvenli olacağını göstermektedir.

• Analizlere dair sonuçlar bir sonraki sayfada belirtilmiştir.
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• Kavramsal tasarım süreci başlangıcında alüminyum olarak düşünülen profillerin, gerekli mukavemet analizleri yapılmış ve ana

paraşütün açılması sırasında oluşan ivmeye karşı dayanıksız oldukları tespit edilmiştir. Elde edilen analiz sonuçlarına göre

profillerin 15x15 1 mm et kalınlığına sahip kare kutu profil olması ve iç desteklere montajında M6 vida kullanılmasının

dayanım açısından uygun olacağı tespit edilmiştir. İç desteklerin malzemesinin ise polietilen olması dayanıklılık açısından uygun

bulunmuştur.

• Ana paraşütün açılması ile oluşan kuvvetin profil üzerindeki etkilerine buradan ulaşabilirsiniz.

• Ana paraşütün açılması ile oluşan kuvvetin iç destek üzerindeki etkilerine buradan ulaşabilirsiniz.

• Motor bloğu ve PVC-U boru arasındaki bağlantı hem motor itkisi ile oluşan ivmeye hem de ana paraşütün açılması sırasında

oluşan ani ivmeye maruz kalmaktadır. Bu ivme değerlerine göre yapmış olduğumuz mukavemet analizlerinde motor bloğunun

PVC-U boru ile bağlantısında 4 adet M4 cıvata kullanılması uygun bulunmuştur. Bu durumda PVC-U boru, motor bloğu ve

cıvatalarda herhangi bir akma oluşmayacağı tespit edilmiştir.

• Ana paraşütün açılması ile oluşan kuvvetin analiz sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

• Motor itkisi ile oluşan kuvvetin analiz sonuçlarına buradan ulaşabilirsiniz.

• Roket üzerinde yapılan akış analizleri ile roketin ulaştığı maksimum hızda burun kosinine dik olarak etkiyen kuvvet ( drag

force) değeri bulunmuştur. Bu kuvvetin oluşturacağı basıncın PVC-U ve PE malzemelerin akma dayanımına kıyasla çok küçük

olduğu tespit edilmiştir. Böylece roketin yükselme evresinde herhangi bir dayanım sorunu olmayacağı belirlenmiştir.

• Akış analizi sonuçlarına bir sonraki sayfada yer verilmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=dZagu5ZWj_g
https://www.youtube.com/watch?v=daFW65k47kY
https://www.youtube.com/watch?v=0w5R1YUlLW0
https://www.youtube.com/watch?v=O3UiydcOaHU
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• Kanatçıklar için araştırılan malzemeler arasında maliyet, mekanik dayanım, yüzey pürüzlülükleri gibi özellikler

dikkate alınarak roketimize en uygun iki malzeme adayının PLA ve polietilen olduğuna karar verilmiştir.

Polietilenin istenilen formda işlenebilmesi için tornalama , frezeleme gibi yüksek maliyet ve iş gücü gerektiren

yöntemler kullanılmak zorundadır. Düşük yazdırma sıcaklığına sahip PLA ince ayrıntıları olan parçalar için daha

uygundur. PLA kullanarak elde etmek istediğimiz form daha hassas ve daha kolay bir şekilde 3D yazıcılar ile

oluşturulabilmektedir.
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PLA

Çekme Mukavemeti, N/mm² 

(MPa)

49,5

Eğilme Mukavemeti, N/mm²  

(MPa)

103

Elastiklik Modülü (GPa) 2,3

Yoğunluk (g/cm³) 1,25

Erime Sıcaklığı (°C) 145-160

• Yapılan akış analizlerinde uçuş sırasında kanatçık üzerine

binen yükün PLA’nın akma dayanımına kıyasla çok az bir

gerilmeye sebep olacağı tespit edilmiştir. Analiz sonuçları

bir önceki sayfada belirtilmiştir.
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• Kanatçıkların boyutları belirlenirken en - boy oranına dikkat edilmesi gerekir. En – boy oranı 

arttıkça kanatçık aerodinamik açıdan daha iyi bir performans gösterir.  Fakat aynı zamanda 

mukavemetin azalmasına sebep olur. Bu dengenin korunması için aşağıdaki maddelere uygun bir 

tasarım yapılmıştır.

✓ Tip lenght (kanatçığın uç kısmı), root lenght (kanatçığın tabanı)’in yaklaşık olarak yarısı 

olmalıdır. 

✓ Root lenght, Fin Semi Span (kanatçığın dik uzunluğu) ile yaklaşık aynı boyda olmalıdır. 

• Kanatçık geometrileri arasında eliptik kanatçık tipi, teoride en az sürtünmeye maruz kalan kanatçık 

tipidir. Ancak kusursuz üretim gerektiren bu geometrinin oluşturulması oldukça güçtür. Eliptik 

kanatçık tipi ile kıyaslandığında yaklaşık sonuçlar dik yamuk geometrisiyle de elde edilebilir ve bu 

geometride kanatçık üretimi çok daha kolay yapılabilmektedir. Bu sebeple dik yamuk geometrisi 

kullanılmıştır. 

• Kanatçık yapısı olarak göz yaşı damlasına benzer bir yapı öngörülmüştür. Airfoil yapı, havanın 

kanatçık üzerinde daha kolay akışını ve aynı zamanda kararlı bir uçuş yapmasını sağlar. Ancak 

firar kenarı roket dinamiğinde çok az bir etkiye sahip olduğu için herhangi bir darbe anında zarar 

görmemesi açısından dikdörtgen olarak tasarlanmıştır. 
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• STR-02 roketi için Casorini M1545

ve Casorini M2150 motorları uygun 

bulunmuştur.

• Motorların rokete uyumu openrocket 

dosyalarında belirtilmiştir.
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• Rokete yerleştirilecek olan motorun 

roket içinde merkezlenmesi ve 

titreşiminin önlenmesi amacıyla motor 

yatağı (1) kullanılmaktadır. Bu yatağın 

roket içinde sabitlenmesi merkezleme 

halkası (2) ve kanatçık yatağı (3) 

kullanılarak sağlanacaktır. Motorun 

dikey yönde hareketini engellemek için 

blok (4) kullanılmaktadır. Motor, bu 

bloğa cıvata (5) yardımıyla 

sabitlenecektir. Böylece motorun roket 

içinde sabit kalması sağlanmış olacaktır. 
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• Motor montaj sorumluları:

➢ İbrahim ASAR

➢ Hüseyin TEKİRDAĞ
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MONTAJ İÇİN GEREKLİLİKLER

Roket Motoru (M1545)
Motor Modülü

Tornavida

3/8 UNC Cıvata

• Motorun montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz

Motor Montaj Adımları:

• Montaj için gerekli olan parça ve aletlerin kontrolü yapılır.

• M1545 roket motoru yarışma komitesinden teslim alınır.

• İç montajları daha önceden tamamlanmış olan motor modülü

hazırlanır.

• Motor, motor modülü içinde hazırlanmış olan yatağa yerleştirilir.

( Motor yatağı, motor ölçülerine gerekli tolerans değeri verilerek

üretilecektir. Buna rağmen motorun yuvaya girerken zorlanması

durumuna karşılık gres yağı kullanımı, motorun yuvaya göre

daha ince olması durumuna karşılık ise teflon bant kullanımı ile

gerekli sağlamlık sağlanacaktır. )

• 3/8 UNC cıvata motor bloğundan geçirilerek motor üzerinde

bulunan yuvaya tornavida yardımıyla sıkılır.

• Motorun, modül içine sağlam bir şekilde yerleşip yerleşmediği el

ve göz kontrolü ile teyit edilir.

• Motorun sağlamlığı yeterince iyi değilse gerekli iyileştirmeler

yapılır.

• Montaj tamamlanır.

Teflon BantGres Yağı

https://www.youtube.com/watch?v=wahRx6VLyEo
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• STR-02 roketinin tasarımında her iki motora da en iyi uyumun sağlanması amaçlanmıştır. Tasarım sırasında bütün 

sistemlerin iki motora da uygun olması göz önüne alınmıştır. Bu rotada öngörülen roketin tasarımı tamamlanmıştır. 

Motorların seçimi ile rokette yapılacak değişiklik motorun bulunduğu gövde modülünün boyunun 130 mm 

uzatılmasıdır. Bu değişiklik motorlar arasındaki boy farkından kaynaklanmaktadır. 

• Seçilecek olan motora göre roketin uçuş verileri aşağıda belirtildiği gibidir.

M2150 :   Rampa Çıkış Hızı: 31,7              Statik Marjin: 1,83 – 2,61

M1545 :   Rampa Çıkış Hızı: 25,5              Statik Marjin: 1,94 – 2,79        
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• STR-02 roketi; motor modülü, yük modülü, burun konisi olmak üzere üç ana bölümden oluşmaktadır. Bütünleştirme işlemi ilk

olarak bu ana bölümlerin kendi içinde montajlanması ile başlayacaktır.

• Burun konisi üretim açısından kolaylık sağlaması amacıyla iki parça

olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu parçaların birbirleriyle bağlantısı

cıvata kullanılarak yapılacaktır. Kurtarma sisteminde görev alan ve

bölümler arası bağlantıyı sağlayan profiller, burun konisine cıvata

kullanılarak monte edilecektir. Kullanılacak olan bu cıvatalar herhangi

bir durumda yüksek zorlamalara maruz kalmamaktadır. Bu sebeple

dayanımı önem teşkil etmemektedir. Burun konisi paraşüt bağlantısı

için M8 mapa kullanılacaktır.

• Burun konisinin montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Yük modülünün temel olarak iskelet sistemi ve bu iskelet sistemine bağlanan 

parçalardan oluştuğunu söyleyebiliriz. Üç adet kare profil ve iki adet halkadan 

oluşan iskelet parçaları birbirlerine kaynak kullanılarak birleştirilecektir. Daha 

sonrasında aviyonik sistem ve aviyonik sistemi taşıyan elemanların ( iç destekler, 

gijonlar, kontrplak vs. ) montajı yapılacaktır. Oluşturulan bu sistem iskelet yapısı 

içine yerleştirildikten sonra cıvata ile bağlantısı sağlanacaktır. İkincil paraşütün 

açılması sırasında iç desteklerin bağlantısını sağlayan cıvatalarda ve profillerde 

yüksek gerilme oluştuğu tespit edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda  söz 

konusu gerilmeye  dayanım sağlamak amacıyla cıvata bağlantılarında tırtıklı 

rondela ve M6 cıvata kullanılması ön görülmüştür. 

• Kurtarma sisteminde temel eleman olarak bulunan yaylar kare profiller içine 

yerleştirilecek ve profiller içinde ayarlanmış stoperlere sıcak silikon yardımıyla 

tutturulacaktır. Yaylarda herhangi bir değişim olması durumunda kolaylıkla 

değişimi sağlanması için silikon kullanılmaktadır. Yük modülünün iç montajı 

bittikten sonra iskelet yapısı, bir kılıf görevi gören PVC-U boru içine yerleştirilip 

cıvata kullanılarak bağlantısı sağlanacaktır. Son olarak ray butonu modül üzerine 

yerleştirilerek montaj tamamlanacaktır.

• Aviyonik sistemin roket içerisindeki montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

• Yük modülünün montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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• Motor modülünde, ilk olarak merkezleme halkası yerine yerleştirilecek ve

cıvata ile sabitlemesi yapılacaktır. Daha sonra motor yatağı merkezleme halkası

içine yerleştirilip kanatçık yatağıyla desteklenecektir. Sonrasında kanatçıklar,

PVC-U boru ile kanatçık yatağı arasında bulunan kanallara yerleştirilecektir.

Kanatçık tutucu, motor modülünün en arkasına sıkı geçme olarak

yerleştirildikten sonra motor yatağı cıvata ile sabitlenecektir. Böylece

kanatçığın üç eksende de hareketi kısıtlanmış olacaktır. Motor bloğunun PVC-

U boru ile bağlantısı M4 cıvata kullanılarak yapılacaktır. Motor itkisi ve

paraşüt açılması sırasında oluşan ivme değerleri göz önüne alınarak yapılan

analizde M4 cıvata kullanılması uygun görülmüştür. Entegrasyon gövdesi,

motor bloğu üzerine yerleştirilecek ve yapıştırma ile PVC-U boruya

sabitlenecektir. ( Bu işlem sonrası gerekli görülürse vida ile destekleme

yapılacaktır. ) Profiller, motor bloğu üzerine cıvatalar aracılığıyla

sabitlenecektir. Mapa, motor bloğu üzerine yerleştirildikten sonra alt modül

montajı tamamlanmış olacaktır. Uçuş öncesi montaj alanında bizlere temin

edilecek motor, modül içindeki yatağına yerleştirildikten sonra 3/8 UNC cıvata

aracılığıyla motor bloğuna sabitlenecektir.

• Motor modülünün montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.
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• Bölümlerin kendi içlerindeki montajları tamamlandıktan sonra bir araya getirilip mapalar aracılığıyla paraşüt bağlantıları

yapılacaktır. Daha sonrasında paraşütler ve faydalı yük yerlerine yerleştirilip bölümler bir araya getirilecektir. Burun konisi

ve motor modülünde bulunan çubuk profiller, yük modülünde bulunan kutu profillerin içerisine girecektir. En son olarak

yük modülü dış hattı üzerine yerleştirilmiş olan anahtarlar ile servo motorlar aktif edilip roketin tüm bölümlerinin

kilitlenmesi sağlanacaktır.

• Roketin genel montajının detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

• AltimeterTwo cihazı , motor modülünün yük modülü ile bağlandığı kısımdan rokete yerleştirilecektir. Motor modülü dış

hattını oluşturan PVC-U boru üzerinde 30 mm genişliğe , 70 derece açıya sahip bir açıklık oluşturulacaktır. Bu açıklığın

tam altında entegrasyon gövdesi bulunmaktadır. Aynı bölgede entegrasyon gövdesi üzerine aynı genişliğe sahip ancak 50

derece açıya sahip bir açıklık oluşturulacaktır. Daha sonra dış hattaki açıklığa uygun bir kapak oluşturulacaktır. Bu kapak

yerine yerleştirildiği zaman entegrasyon gövdesi sabitleme yüzeyi görevi görecektir. Kapak, entegrasyon gövdesine iki

adet cıvata ile sabitlenecektir. Oluşturulmuş olan bu ufak kapak uçuştan hemen önce bir tornavida yardımıyla sökülüp,

AltimeterTwo cihazı rokete yerleştirildikten sonra ise yerine monte edilebilecektir.

• AltimeterTwo cihazının montaj detaylarına buradan ulaşabilirsiniz.

2019 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİKTASARIM RAPORU 
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https://www.youtube.com/watch?v=Q_szLJwDlfQ


Herkese Açık | Public

Testler 

4817 Mayıs 2019 Cuma

Test Takvimi
Servo Motor Testi 20.04.2019 - 25.04.2019

Basınç Belirleme Testi 25.04.2019 - 30.04.2019

Konum Belirleme Testi 10.05.2019 - 15.05.2019

Telekomünikasyon Testi 10.05.2019 - 15.05.2019

Profil Dayanım Testleri 20.05.2019 - 24.05.2019

Elektronik Aksan Montaj Testi 08.06.2019 - 12.06.2019

Burun Konisi Montaj Testi 15.06.2019 - 20.06.2019

Motor Bloğu Testi 17.06.2019 - 21.06.2019

Paraşüt ve İp Testleri 20.06.2019 - 22.06.2019

Açılma Mekanizması Testleri 25.06.2019 - 30.06.2019

Genel Montaj Testi 05.07.2019 - 15.07.2019

Ray Butonu Dayanım Testi 15.07.2019 - 17.07.2019

Ağırlık Merkezi Belirleme Testi 17.07.2019 - 20.07.2019

Yapılması planlanan testlerin belirtilen süreler içerisinde gerçekleştirilmesi ve bu süre içerisinde sonuçlara bağlı olarak iyileştirmeler yapılması amaçlanmaktadır. 

Hazırlanan prototipler ve üzerlerinde yapılan çalışmalar test takvimine dahil edilmemiş olup raporun ilgili kısımlarında aktarılmıştır.
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• Gövde ve İç Yapı Elemanları Dayanım Testleri: Gövde malzemesi olarak PVC-U; iç destek, burun konisi ve kanatçık yapım malzemesi olarak 

polietilen; açılma sistemimizde roketin iskeletini oluşturan profillerin malzemeleri ise alüminyum ve demir olarak seçilmiş olup sayılan tüm bu 

malzemelerin standart üretim olması ve tüm dayanım özelliklerinin üretildiği fabrikalar tarafından katalog halinde paylaşılması dolayısı ile ayrıyeten bu 

malzemelere çekme, basma gibi mukavemet değerlerinin tespit edildiği herhangi bir test uygulanmasına gerek duyulmamıştır. Üretici firmaların vermiş 

oldukları dayanım değer aralıkları halihazırda raporda belirtilmiş ve hesaplanan maruz kalacakları kuvvet miktarı ile kıyaslaması yapılmıştır. Belirtilen 

yapısallar için, maruz kalacakları kuvvetleri tespit etmek amacıyla bilgisayar ortamında testler yapılmasına karar verilmiştir. Profillere ya da gövdeye 

eklenecek olan bağlantı elemanlarının dayanımı düşürmesi gibi özel koşullar için ayrı test mekanizmaları oluşturulacaktır. Gövdenin kaba montajı 

tamamlandıktan sonra PVC-U sabitlenecek ve iç desteklere sabitlenmiş olan mapaya ip yardımıyla ağırlık bağlanacak ve test gerçekleştirilecektir. 

• Ray Butonu Dayanım Testi: Bu testin amacı, ray butonlarının roketin tüm ağırlığını rahatlıkla taşıyabildiğini ve rampaya lineer olarak 

yerleştirilebildiğini kanıtlamaktır. Öncelikle roket ray butonlarından asılacak ve ağırlığı taşıdığı kaydedilecektir daha sonra uçuş rampasına benzer bir sigma

profil ray butonlarına takılarak lineerlik test edilecektir.

• Ağırlık Merkezi Belirleme Testi: Bu testin amacı, roketin nihai ağırlık merkezinin tespit edilmesidir. Roketin tüm bileşenleri monte edildikten sonra 

roket bir ip yardımı ile ray butonlarından iki defa bağlanacak ve denge konumuna ulaştıktan sonra iki çizginin kesişimi işaretlenerek roketin nihai ağırlık 

merkezi tespit edilecektir. Böylece roketin gerçek stabilitesi saptanabilecektir.

• Profil Dayanım Testleri: Bu testin amacı, profillerin cıvata yardımı ile sabitlendiği noktadan gerçekleşebilecek olan deformasyonların boyutunun 

sistemi tehlikeye atabilecek boyuta ulaşıp ulaşmadığını tespit etmektir. Çekme basma test cihazı ile profile sabitlenen cıvataya hesaplanmış olan kuvvet 

verilecek ve deformasyonlar gözlemlenecektir. 
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• Açılma Mekanizması Testleri: Bu testin amacı; açılma sistemini oluşturan yay, profil, servo motor, kilitleme çemberi gibi yapısalların bir bütün 

içerisinde çalışabilirliğini sınamaktır. Genel uyum testine geçilmeden önce profil içerisine sabitlenen yayın, el yardımı ile burun konisinin üzerine 

kapatılması sonucu sahip olduğu itme gücü tespit edilecektir. Bu test basit bir şekilde roket yatay ve dikey konumlarda iken burun konisinin kapatılıp serbest 

bırakılarak çıktığı yüksekliğin ölçüm aletleri yardımıyla tespit edilmesi yöntemiyle yapılacak ve gerekli formüller kullanarak daha önce bilgisayar 

simülasyonlarında tespit edilen yay potansiyeli ile kıyaslanacaktır. Manuel olarak gerçekleştirilen yay testinin ardından, oluşturan açılma mekanizması 

elektronik aksanın tetiklenmesi ile hareket geçirilecek ve istenilen sonucu verip vermediği tespit edilecektir. Bu test, henüz profiller gövde içerisine 

yerleştirilmeden gerçekleştirilecek ve böylece açılma mekanizmasının tüm adımları gözlemlenebilecektir. Tüm adımlardan kastedilenler:

1. Servo motorların kilitleme çemberini istenilen hassasiyet ile açılma mekanizmasını kilitlemek ve serbest bırakmak için döndürmesi

2. Kilitleme çemberinin ve profillerin yayın gücüne karşı deformasyona uğramaması

3. Yayların sabitlenmesinin sağlam olması ve yayın sahip olduğu potansiyel gücün istenilen miktarını aktarabilmesi

4. Burun konisinin serbest kalabilmesi için gerekli olan yüksekliği katedebilmesi

Servo motorların kilitleme çemberini döndürme hassasiyeti kilitleme gerçekleştikten sonra çemberin deliğe oturduğu uzunluk ölçülerek tespit edilecektir. 

Profillerin ya da çemberin deformasyona uğraması ise test beş defa gerçekleştirildikten sonra sistemden sökülüp gözle muayene yapılması ile tespit 

edilecektir. Yay sabitlemesinin sağlamlığı ise normal şartlar altında yatağa binecek gücün 1,5 katı uygulanarak meydana gelen deformasyonlar tespit 

edilerek yapılacaktır. Yay potansiyelinin aktarımı doğrudan burun konisinin fırlatılma menzili ile alakalı olduğundan burun konisi fırladıktan sonra aradaki 

mesafe ölçülerek hesaplamalara dahil edilecek ve testler gerçekleştirilecektir. Belirtilen testler boyunca meydana gelecek deformasyonların gözle muayene 

ile tespit edilebilecek milimetrik düzeye ulaşmadığı sürece güvenli olduğu kararlaştırılmıştır. Yapılacak olan bu testler ile yalnızca bilgisayar ortamında 

gerçekleştirilen teorik testlerin doğruluğu teyit edilecektir. Aradaki paralellik bozulmadığı sürece sistem güvenli kabul edilecektir. Tüm bu testlerin 

gerçekleştirilmesi ise açılma sisteminin aviyonik ve yapısal olarak bir bütün halinde çalışabilirliği kanıtlanacaktır.
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• Motor Bloğu Testi: Bu testin amacı, motor bloğu ve bloğa bağlı pvc u gövdenin motorun itkisine karşı direncini ölçmek ve istenilen değerlerin 

sağlandığını tespit etmektir. Bilgisayar programları aracılığı ile tespit edilen kuvvet çekme basma test cihazı ile bloğa uygulanarak meydana gelen 

deformasyonlar tespit edilecektir. 

• Burun Konisi Montaj Testi: Bu testin amacı, parçalar halinde üretilen burun konisinin düzgün bir biçimde bütün haline getirildiğinden emin olmaktır. 

Öncelikle, birleştirilen parçaların dış yüzeyindeki şekilsel sapmalar göz muayenesi ile tespit edilecek ve aerodinamik açıdan soruna yol açmayacak bir biçime 

sahip oldukları tespit edilecektir. Parçaların bağlantı kontrolü yapılarak titreşim, kuvvet gibi faktörler etkisi altında birbirinden ayrılmadığı kanıtlanacaktır. Bu 

test ise burun konisi gövdeye bağlandığı uçtan sabitlenip daralan uçtan kuvvet uygulanması yöntemiyle gerçekleştirilecektir. 

• Paraşüt ve İp Testleri: Bu testin amacı, formüller kullanılarak hesaplanan paraşütün etkin alanının sağlamış olduğu yavaşlatma etkisini gerçek 

koşullarda tespit etmek; kullanılacak olan şok kordonu ve paraşüt iplerinin dayanımını ölçmektir. Paraşütün etkisini ölçmek adına belirli bir kütle paraşüte 

bağlanarak belirli bir yükseklikten atılacak ve yere düşme hızı sensörler yardımıyla tespit edilecektir. Bu rakamlar formülle kıyaslanacak ve sapma değeri 

bulunarak gerçekleştirilecek atıştaki kütleye uyarlanacaktır. Şok kordonu ve ip testleri ise sabitlenen iplere önceden hesaplanan kuvvetlerin statik bir şekilde 

uygulanması ve uygun katsayıyla çarpılarak dinamik yüklemeye dönüştürülmesi yöntemiyle yapılacaktır. 

• Genel Montaj Testi: Bu testin amacı, tüm alt sistemlerin montajı gerçekleştirilerek bir bütün halinde çalışabildiğini göstermek ve roketin tüm 

parçalarının değiştirilebilirliğe uygun olarak tasarlandığını kanıtlamaktır. Roketin tüm alt sistemleri birleştirilerek aviyonik sistem manuel olarak tetiklenecek 

ve sistemin çalışması gözlemlenecektir. Sorunsuz bir çalışmanın ardından roketin tüm elemanları demonte edilip tekrar montajlanacak böylece 

değiştirilebilirliğe uygunluk ispatlanacaktır.
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• Telekomünikasyon Testi: Bu testin amacı, herhangi bir verinin kullanılan haberleşme modülleri aracılığı ile aktarımının farklı koşullarda ve zamanlarda 

sekteye uğrayıp uğramadığını gözlemlemektir. Test, alıcı ve verici modül arasında 3 km mesafe bulunacak şekilde açık bir alana yerleştirilip rastgele veriler 

gönderilmesi ile gerçekleştirilecektir. Modüller, gövde malzemesi olarak kullanılan borunun içerisine yerleştirilerek statik olarak test edilecektir. Hareket 

halinde veri aktarımında bir sorun olmadığını kanıtlamak amacıyla verici modül bir drone yardımıyla hareket ettirilirken veri akışı sağlanacak ve böylece 

dinamik test de gerçekleştirilmiş olacaktır. Testlerin doğru sonuç vermesi adına yukarıda sayılan adımlar en az üç defa tekrarlanacak verilerin tutarlı 

olmaması halinde kararlı hal elde edilene kadar optimizasyon gerçekleştirilecek ve test tekrar sayısı arttırılacaktır.

• Konum Belirleme Testi: Bu testin amacı, herhangi bir andaki konum bilgisinin farklı koşullarda tespit edilebildiğini kanıtlamaktır. Test, GPS modülünün

mikrodenetleyiciye bağlanması ve LCD ekrana yansıtılan koordinatların doğruluğunu tespit etme yöntemiyle yapılacaktır. GPS modülü açık arazide, 

kullanılacak gövde modülünün içerisinde ve birkaç farklı arazide daha olmak üzere toplam beş defa test edilecek ve konum bilgisinin kararlı bir şekilde 

ulaştığından emin olunacaktır. 

• Basınç Belirleme Testi: Bu testin amacı, basınç ölçümü yapan BMP sensörünün farklı yükseklik ve hızlarda, kapalı veya açık olduğu durumlardaki 

davranışını incelemek ve sonucun doğruluğunu tespit etmektir. Yüksekliğe bağlı statik test, sensörün farklı rakımlara sahip arazilere götürülerek doğru 

sonucun verilip verilmediğini saptamak yoluyla gerçekleştirilecektir. Bu test öncelikle sensör açıktayken, daha sonra küçük hava delikleri bulunan kapalı bir 

kutu içerisindeyken tekrarlanacaktır. Dinamik test ise bir drone yardımıyla BMP sensörünün öncelikle sabit bir yükseklikte hareket ettirilmesi, daha sonra 

farklı yüksekliklerde hareket ettirilerek drone aşağıya indirildikten sonra alınan verilerin tutarlılığı karşılaştırılarak gerçekleştirilecektir. Bu test de sensör 

açıktayken ve kapalı bir kutu içerisindeyken ayrı ayrı gerçekleştirilecektir. Öngörülen test tekrar sayısı üç olarak belirlenmiştir.
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• Servo Motor Testi: Bu testin amacı, kullanılacak olan servo motorların, komutları doğru bir şekilde yerine getirdiğinden ve istenilen torku 

sağlayabildiğinden emin olmaktır. Komut testi, mikrodenetleyiciler yardımıyla servo motora belirli açılarda dönme komutu verilmesi ve istenilen açıyı hangi 

hassasiyetle yerine getirdiğinin tespit edilmesi ile yapılacaktır. Uygulanacak torkun testi ise daha önceden açılma sistemini çalıştırmak için yeterli görülen 

ağırlığın ve bu ağırlığın belirli kesirlerinin doğrudan servo motora uygulanması esnasında motorun çalıştırılması yöntemi ile yapılacaktır. Servo motorun 

istenilen ağırlığı ve belirlenmiş olan güvenlik faktörünü sağlayan ağırlığı kaldırması ile test sonuçlanacaktır. Öngörülen test tekrar sayısı beş olarak 

belirlenmiştir.

• Elektronik Aksan Montaj Testi: Bu testin amacı, ayrı ayrı test edilen ve kararlı bir şekilde çalıştığı ispatlanmış modüllerin aynı kararlılığı elektronik 

devrenin montajı tamamlandığında da sürdürdüğünü garanti altına almaktır. Burada dikkat edilecek noktalar:

1. Modül temas bölgelerinde herhangi bir kısa devre meydana gelmemesi 

2. Uçuş sırasında soruna neden olabilecek güvenilir olmayan bir bağlantı bulunmaması (Karmaşık kablolama, zayıf lehim)

3. Elektronik devrenin titreşimden dolayı oluşabilecek hasarlara karşı sabitlenmesinin güvenilir yapılması

4. Devrenin bir bütün olarak istenilen komutları yerine getirmesi ve tüm modüllerin birbirleri ile uyumlu çalışabilmesi

5. Kullanılacak olan algoritmanın hatasız bir şekilde çalışması

Kısa devre olup olmadığını anlamak için tüm modüllerin bağlantı noktaları akımölçer yardımıyla kontrol edilecektir. Sabitlenmenin güvenilirliği için 

elektronik devre titreşime maruz bırakılacak ve bağlantıların güvenilirliği değerlendirilecektir. Devrenin bir bütün olarak uyum içinde çalışma testi ise 

elektronik aksanın bir drone yardımıyla belirlenen bir yüksekliğe çıkarılması ve sistemin otonom olarak çalışması sonucu verilerin incelenmesi ile 

yapılacaktır. Bu test için uçuş sırasında kullanılacak algoritma daha düşük seviyedeki bir yükseklik için düzenlenerek kullanılacaktır. Bu sayede algoritma 

testi de eş zamanlı olarak yapılabilecektir.
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STR - 02 GENEL BÜTÇE RAPORU

Elektronik ve Yazılım Giderleri Yapısal Giderler Diğer Giderler

Malzeme Adet Fiyat Satın Alım Linki Malzeme Adet Fiyat Satın Alım Linki Ulaşım Giderleri ₺            800,00 

GPS Modülü 2 ₺  76,00 https://www.f1depo.com/GY-NEO6MV2-GPS-
Modulu-Ucus-Kontrol-Sistem-GPSi,PR-625.html

PVC-U 2 ₺200,00 http://www.pimtasplastik.com.tr/tr/urun-
detay/pn-1612

Fotokopi Giderleri
₺               100,00 

Haberleşme Modülü 3 ₺300,00 

https://www.direnc.net/lora-sx1278-868-mhz-
modul?lang=tr&h=fe422550&gclid=EAIaIQobCh
MIm4aDwcG84QIVBEkYCh3CggxkEAQYASABEgIA
g_D_BwE

Polietilen Çubuk 1 ₺320,00 https://www.metalreyonu.com.tr/urun/poli
etilen-cubuk-cap-140-mm

Güvenlik Giderleri

₺               500,00 

Servo Motor 3 ₺405,00 https://www.f1depo.com/urun/powerhd-ultra-
yuksek-guclu-dijital-servo-motor-lf-20mg

Polietilen Levha 1 ₺  60,00 https://www.metalreyonu.com.tr/urun/-
polietilen-levha-10-mm-

Yardımcı Malzeme 

Giderleri ₺               300,00 

Mikrodenetleyici 3 ₺  54,00 https://www.f1depo.com/urun/arduino-nano-
328p-c340-klone-usb-kablo-hediyeli

Parça Üretimi ₺500,00 

Barometrik Sensör 2 ₺  20,00 https://www.f1depo.com/Bmp180-barometrik-
Sensor-Arduino,PR-2117.html

Demir Blok 1 ₺100,00 

TFT lcd Ekran 1 ₺420,00 https://www.robotistan.com/5-inch-nextion-
hmi-touch-tft-lcd-screen-16mb-internal-memory

Ripstop Naylon Kumaş 3 ₺150,00 

Lehim Teli 2 ₺  20,00 

https://www.robitshop.com/urun/proskit-tup-
lehim-teli-9s001-1-0-
mm?gclid=EAIaIQobChMIrbfhq8G84QIVF4GyCh3
hZAZiEAQYAiABEgIghvD_BwE

Paracord İp 2 ₺120,00 

Batarya 1 ₺350,00 https://www.robotistan.com/111v-lipo-battery-
6000mah-25c-hardcase

Güç Kaynağı 1 ₺160,00 

https://www.robotistan.com/0-15-volt-2-
amper-ayarli-guc-kaynagi-rxn-
1502d?lang=tr&h=acb49e2c&gclid=EAIaIQobCh
MIyJyYkr-
84QIVCDPTCh23SQK0EAYYASABEgIWBfD_BwE

Missileworks RRC3 1 ₺610,00 

Elektronik Harcama Tutarı ₺            2.415,00 Yapısal Harcama Tutarı ₺                  1.450,00 Diğer Harcama Tutarı ₺            1.700,00 

Toplam Bütçe: ₺5.565,00 
Bütçe raporunda yalnızca 20 TL ve üzeri değere sahip ürünler listelenmiştir. Tüm malzemeler stoklarda mevcut olup temin süresi 1-5 gün aralığındadır.
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