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Takım Yapısı

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

İSİM-SOYİSİM BÖLÜM

1 Mert Bölükbaşı Makine Mühendisliği (3)

2 Mert Çatılı Bilgisayar Programcılığı (2)

3 Yunus Eker Makine Mühendisliği (2)

4 Taha Danışmaz Makine Mühendisliği (1)

5 Berk Dinçer Akay Makine Mühendisliği (1)

6 Zeynep Gizem Çetinci Bilgisayar Mühendisliği (3)

7 Alper Emre Çelik Bilgisayar Mühendisliği (2)

8 Buğrahan Nalbant Elektrik Elektronik (Hazırlık)

9 Emin Eren Erdem Bilgisayar Mühendisliği (2)

Takım Kaptanı
Mert Bölükbaşı

Takım Kaptan yard.
Mert Çatılı

Takım Koordinatörü
Çağrı Temel

Takım Danışmanı
Prof.Dr.Oktay Özcan

Faydalı Yük Elektronik
Yapısal Aerodinamik

Kararlılık
Ayrılma Kurtarma İtki Sistemleri

Mekanik Sorumlu
Yunus Eker 

Üretim ve Malzeme S.
Taha Danışmaz

Simulasyon Sor.
Berk Dinçer Akay

Rapor Sorumlu
Mert Bölükbaşı

Montaj Sorumlu
Taha Danışmaz

Modelleme Sorumlu
Yunus Eker

Devre Kartı Sorumlu
Mert Çatılı

Sensör Sorumlu
Buğrahan Nalbant

Haberleşme Sorumlu
Alper Emre Çelik

Uçuş Operasyonu Sor.
Emin Eren Erdem

Yer İstasyonu Sor.
Mert Catili

Operasyon Sorumlu
Berk Dinçer Akay

Kurtarma Sorumlu
Mert Bölükbaşı

Ayrılma Sorumlu
Yunus Eker

Analiz Sorumlu
Taha Danışmaz

Planlama Sorumlu
Berk Dinçer Akay

Sponsorluk Sorumlu
Teyfik Öztürk

Test Sorumlu
Yunus Eker

Analiz Sorumlu
Taha Danışmaz

Araştırma Sorumlu
Berk Dinçer Akay

Sistem Sorumlu
Mert Bölükbaşı

Entegrasyon Sorumlu
Taha Danışmaz

Üretim ve Malzeme S.
Zeynep Gizem Çetinci
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KTR’den Değişimler 
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KTR SONRASI YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Değişim Konusu KTR’de İçerik Neydi? KTR Sonrası İçerik Ne Oldu? Değişiklik Nedeni

Kanatçık et kalınlığının 
arttırılması

Ktr’de kanatların et kalınlığı 
olarak 4 mm belirtilmişti.

Ktr sonrası 6 mm olarak 
güncellendi.

Satın aldığımız levhanın et kalınlığını düşürme konusunda üretim 
esnasında problem yaşadık.Tezgah, levhanın et kalınlığından dolayı 

parçayı sürekli attı ve istediğimiz yüzey kalitesinde sonuç 
alamadık.Yeni levha satın almamız gerekti fakat bütçe konusunda 
sıkıntı yaşayacağımızı düşündük.Hazır elimizde bulunan levhayı 
kullanma kararı kaldık ve et kalınlığını 6 mm olarak güncelledik.

Takım üye çıkarma -

Teyfik can Öztürk isimli takım 
üyemiz sistem üzerinden 

güncelleme yapılarak takımdan 
çıkarıldı.

Müsaitlik durumundan dolayı takıma zaman ayıramadığını 
belirtti.Anlaşmalı olarak yollarımızı ayırdık.Takıma herhangi bir üye 

eklenmesi yapılmadı.

DEĞİŞİKLİKLER İÇİN YAPILAN ANALİZ/TEST

Kanatçık et kalınlığının arttırılması sebebiyle Open Rocket programı üzerinden kanat kalınlığı tasarımda güncellendi.Güncellenen kanat kalınlığı ile yeni 
uçuş analizleri yapıldı.Bu analizlerden değişen veriler yarışma şartnamesinde bulunan kriterleri sağladı.Sadece bazı verilerde küçük değişiklikler 
gerçekleşti.Ktr`den sonra değişen veriler şu şekildedir:
Maksimum yükseklik 1580m   1537m     Maksimum hız 178 m/s   177 m/s     Maksimum ivme 60 m/s    59.9 m/s     Uçuş süresi 142 saniye   140 saniye
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Roket Sistemleri 
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Malzeme Tamamlama Oranı Adet Not

Burun konisi %100 1 Üretim tamamlandı

Gövdeler %100 1 Üretim tamamlandı

Birleştirme parçası 1 %100 1 Üretim tamamlandı

Birleştirme parçası 2 %100 1 Üretim tamamlandı

Motor kundağı %100 1 Üretim tamamlandı

Kanatçık tutacağı %100 1 Üretim tamamlandı

Kanatçık %100 3 Üretim tamamlandı

Merkezleme halkası %100 2 Üretim tamamlandı

Bulkhead %100 4 Üretim tamamlandı

Aviyonik Sistem %100 1 Üretim tamamlandı

Ayrılmaya Yardımcı Yay %0 2

Gerekli ölçüler firmaya 
verildi.07.08.2020 tarihine kadar 

yayın üretimi gerçekleşeceği 
yönünde geri bildirim alındı.

ÜRETİM VE TEDARİK DURUMLARI

Malzeme Tamamlama Oranı Adet Not

Elektronik devre kutusu %100 2 Üretim tamamlandı

Ayrılma mekanizması %100 2 Üretim tamamlandı

Uydu paraşütü %100 1 Üretim tamamlandı

Uydu
%80 1 Anten sabitleme 

parçası eklecenek.

Sürüklenme paraşütü %100 1 Üretim tamamlandı

Fırlatma mekanizması %100 1 Üretim tamamlandı

Elektronik devre kutusu 2 %100 1 Üretim tamamlandı

Mapa %100 5 Üretim tamamlandı

Ana paraşüt %20 1

Kumaş malzeme 
alındı.Dikimi 

byaramdan sonraki ilk 
hafta gerçekleştirilcek.

16 mm M3 vida %100 18 Satın alındı.

8 mm M3 vida %100 40 Satın alındı.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)



Herkese Açık | Public

Open Rocket/Roket Tasarımı Genel Görünüm
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CAD-OPEN ROCKET TASARIMI

Burun Konisi

Faydalı Yük

Ayrılma MekanizmasıFırlatma Mekanizması

Motor Kundağı

Kanatlar

Elektronik Kutusu-1

Sürüklenme Paraşütü Aviyonik Sistem

Paraşüt Kutusu

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları 
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Burun ve Faydalı Yük Mekanik Görünüm
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Burun konisinin üretimi tamamlanmıştır.

CAD Görünüm

CAD Görünüm

BURUN KONİSİ

Faydalı yük üretimi 

tamamlanmıştır.

FAYDALI YÜK

Burun Konisi
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Burun – Detay 
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Burun konisi ağırlığını hafifletmek amacıyla koni tasarımında 2 farklı malzeme 
kullanıldı.Koninin uç kısmı alüminyum malzemeden, diğer kısımları ise 3D yazıcıdan 
basıldı.Bu 2 parça birbirine hem mekanik olarak hem de güçlü yapıştırıcılar kullanılarak 
bağlandı.Bu sayede kopma, ayrılma gibi durumların önüne geçildi.Koni içerisinde İç 
mekan, roket içindeki hacimden tasarruf sağlamak, elektronik sistem ve altımetrenin 
depolanması için boşaltıldı. Ayrılma sistemini gerçekleştirmek için shoulder kısmı 
üzerinde 4 adet girinti tasarlandı ve entegrasyon bölgesi, kilit mekanizması 
tasarlandığından dolayı kısa tutuldu.

Burun konisinin üretimi tamamlanmıştır.İçerisinde ayrılma mekanizmasının elektronik 
aksanını depolamak için 3D yazıcıdan elektronik kutusu-1 adını verdiğimiz parçayı 
ürettik.Ayrılma mekanizmasını besleyecek batarya ve diğer elektronik aksanları 
depolamak için bu bölümü kullanıcaz.

Boy 30 cm

Çap 14 cm

Geometri Ojiv

Kalınlık 0.3 cm

Malzeme Alüminyum

Shoulder uzunluk 7 cm

Shoulder çap 12 cm

Shoulder kalınlık 0.3 cm

BURUN KONİSİ DETAY
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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Faydalı yükün roket içinden kolay çıkması için çevresine 12 adet kauçuk tekerlek eklendi.Bu sayede yük gövde 
içerisinden çıkarken oluşacak sürtünme en aza indirilmek amaçlandı.Yükümüz iniş boyunca yükseklik ve konum 
bilgilerini yer istasyonumuza gönderecektir.Mekanik üretimi tamamen tamamlanmıştır fakat anten kısmının 
bulunduğu kısım için daha pratik bir sabitleme amacıyla 3D yazıcıdan parça çıkarılacaktır.Parçanın çıkarılacağı 
firma ile anlaşılmış olup 08.08.2020 tarihine kadar üretimi gerçekleştirilcektir.

Faydalı yükümüzün ağırlığı 4 kg olucak ve roket içerisinden apogee noktasında dışarı atılacaktır.Kendine ait 
paraşütü ile roketten bağımsız şekilde inişini gerçekleştirecektir.Yer istasyonumuza gönderdiği konum bilgileri ile 
bulunup, kurtarılması gerçekleştiririlcektir.
İçerisinde elektronik aksanı sabitlemek amacıyla rende levha tasarımı yapıldı ve üretildi.Bu parçaya sensör ve 
pili bağlayarak sabitleyeceğiz.

FAYDALI YÜK DETAY
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Fırlatma Mekanizması-CAD Görünüm

Ayrılma Kilit Mekanizması-CAD Görünüm

KURTARMA SİSTEMİ

Kurtarma sistemimizin 

üretimi tamamlanmıştır.

Paraşüt Kutusu CAD Görünüm

Paraşüt kutusu 3D yazıcı kullanılarak üretildi.Faydalı yük ve sürüklenme 
paraşütünün dikimi de tamamlandı.Ana paraşüt için üretim tarihini ileri almak 
zorunda kaldık.Kumaş malzemesinin temin kanalı ayarlandı.Dikim için 
planlanan tarih: 06.08.2020

Faydalı Yük Paraşütü Sürüklenme Paraşütü

Ayrılma Kilit Mekanizması

Fırlatma Mekanizması

Paraşüt Kutusu
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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Fırlatma mekanizması, roket içerisindeki sürüklenme paraşütünü ve faydalı yükümüzü dışarı atacak mekanizmadır.
Ayrılma kilit mekanizması ise gövde ayrılma noktalarında bir kilit mekanizması görevi
görecek, ana ve sürüklenme paraşütlerinin atılmasında etkin rol oynayacak sistemimizdir.

Bu iki mekanizmanın da üretimi tamamlanmış olup, ayrılma kilit mekanizmasında roket içerisinde 2 adet, fırlatma 
mekanizmasından ise 1 adet bulunuyor.Kullanılacak plakaların malzemesi olarak alüminyum 1050 kullanıldı.Fırlatma 
mekanizması 250 mm uzunluk değerine ve 134 mm çap değerine sahip.Ayrılma kilit mekanizması 20 mm uzunluk 
değerine 112 mm çap değerine sahiptir.
Plakaların üretiminde lazer kesim methodu kullanıldı ve bu plakalar gövde içerisine köşebent ile sabitlendi.

Kurtarma sistemlerimizin üretimi tamamen tamamlanmış olup atış gününe kadar montajlanabilirliğini iyileştirmek için 
sadece ufak bağlantı iyileştirmeleri yapılacaktır.

KURTARMA SİSTEMİ DETAY
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Roket apogee noktasına ulaştığında 
roketin sürüklenmesini en aza indirmek 
için açılacak, ana paraşüte nazaran daha 
küçük çapta olan kullanacağımız kubbe
şeklinde paraşüttür. 

Teknik Bilgiler:
Çap Değeri: 140 cm
Renk: Turuncu
Kumaş Malzemesi: Ripstop nylon
Üretim Methodu: Özel dikim
Üretim Durumu: Üretim tamamlandı.

Kurtarma Sistemi – Paraşütler

1231 Temmuz 2020 Cuma

PARAŞÜTLER DETAY

Roket içerisinde toplamda 3 adet paraşüt bulunacak.Bunlar:

Roket düşüş esnasında 500 metre irtifada 
iken açılacak roketin yavaşlamasının ana 
etkeni olacak kubbe şeklinde paraşüttür.  

Teknik Bilgiler:
Çap Değeri: 220 cm
Renk: Kırmızı
Kumaş Malzemesi: Ripstop nylon
Üretim Methodu: Özel dikim
Üretim Durumu: Kumaş alındı.06.08.2020 
tarihine kadar dikimi gerçekleştirilcek.

Roketten bağımsız olarak inecek 
faydalı yükümüze ait 1 adet paraşüt 
bulunacak.Bu paraşüt apogee 
noktasında açılarak 4 kg lik faydalı 
yükümüzü güvenli bir şekilde yere 
indirmemizi sağlayacak.

Teknik Bilgiler:
Çap Değeri: 80 cm
Renk: Turuncu
Tip: Kubbe
Kumaş Malzemesi: Ripstop nylon
Üretim Methodu: Özel dikim
Üretim Durumu: Üretim tamamlandı.

Ana Paraşüt

Faydalı Yük Paraşütü

Sürüklenme Paraşütü

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Aviyonik Sistem – Detay 
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• Bir önceki yansıda görseller ile birlikte belirtilen bilgisayardır.

• 10-DOF IMU yardımı ile yükseklik , basınç , sıcaklık , ivme bilgisini bize verecektir.

• Motor sürücüsünden gelen 5V’luk elektrik ile Teensy 3.6’ya güç verilecektir , bu sayede diğer sensörlerin aktifleşmesi
sağlanacaktır. Teensy 3.6’da toplanan veriler Xbee Pro S2C sayesinde yer istasyonuna iletilecek ve kaydedilecektir.

• İvme ve yükseklik sensörüyle birlikte DC motorlarını çalıştıracaktır , ayrılma sistemi tetiklenmiş olacaktır.

• Arduino Nano, BME 280, LSM9DS1, Adafruit Ultimate GPS, Xbee Pro S2C donanımlarına sahiptir.

• BME 280 ve LSM9DS1 sensörleriyle birlikte yükseklik basınç sıcaklık ve ivme bilgisini bize aktaracaktır.

• Motor sürücüsünden gelen 5V’luk elektrik ile Arduino Nanoya güç verilecektir. Arduino Nano’ya gelen veriler Xbee Pro
S2C sayesinde yer istasyonuna iletilecek ve kaydedilecektir. İvme ve yükselik sensörüyle birlikte DC motorları
çalıştırılacak, ayrılma sistemi tetiklenmiş olacaktır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

ANA UÇUŞ BİLGİSAYARI DETAY

YEDEK UÇUŞ BİLGİSAYARI DETAY
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Kanatçıklar Mekanik Görünüm
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KANATÇIK

Kanatçık - CAD Görünüm

Kanatçık Tutucu  - CAD Görünüm

Kanatçık Kanatçık Tutucu

Kanat ve kanatçık tutacağının 

üretimi tamamlanmıştır.



Herkese Açık | Public

Kanatçıklar – Detay 
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Rokette 3 adet kanat bulunuyor.Bu kanatlar için malzeme olarak alüminyum 1050 serisi kullanıldı.Et kalınlığı 6 
mm olan kanatların üretimi alüminyum lazer kesici kullanılarak yapıldı.Kanatların gövdede sabit olması ve çıkma 
durumlarının önüne geçmek amacıyla akbant büküm yöntemiyle bir kanatçık tutacağı tasarlandı.Bu kanatçık 
tutucunun da üretimi tamamlandı.Kanatlar rokete 120 derecelik açıyla bağlanıp uçuş boyunca herhangi bir 
oynama hareket etme gibi durumu söz konusu olmadan stabil bir uçuş gerçekleştirilmesini sağlıyor.

Kanatların kanatçık tutacağına montajı için kanat ve tutacak kısmına 6 adet m3 diş açıldı.Bu kısımlardan 
vidalayarak kanatları tutacak kısmına tamamen sabitledik.Bu tutacak kısmının tam ortasında ise motor kundağı 
bulunuyor.Kanatçık tutucu sistemimizin üzerinde motoru sıkı geçmesiz bir şekilde montajlayabilmek için 
ürettiğimiz motor montaj elemanını sabitleme amacıyla açtığımız montaj delikleri bulunuyor.
Kanat ve kanatçık tutucunun üretimi tamamlandı.Kanatlar için kenarlara pah kırma gibi küçük detaylar kaldı.

KANATÇIKLAR DETAY



Herkese Açık | Public

Roket Genel Montajı
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Ayrılma Kilit Mekanizması Montajı

Aşama-1

Aşama-2

Aşama-3

Aşama-4

Fırlatma Mekanizması Montajı

Aşama-1

Aşama-2

Aşama-3

Ayrılma kilit mekanizmamız 4 
adet dil, 1 adet dc motor, 1 adet 
ilerletici kanal,1 adet ilerleme 
plakasından ve bağlantı elemanı 
olarak kullanacağımız 4 adet 
civatadan oluşmaktadır.

Öncelikle diller plakanın üzerine yerleştirilir.Daha 
sonra ilerletici kanal plaka üzerine koyularak 
dillerin üzerine açılmış bağlantı deliklerinden 
vidalanır.Bu sayede diller ile ilerletici kanal 
arasında bağlantı sağlanır.Bir sonraki aşamada 
ise dc motor mili plakada bulunan deliğe 
geçirtilerek kanalın dönme hareketini dc 
motordan alması sağlanır.En son aşamada ise 
gövdeye montajını sağlamak için plaka 
kenarlarına 4 adet köşebent sabitlenir.Böylelikle 
ayrılma kilit mrkanizmasının montajı 
tamamlanır.

Fırlatma mekanizmamız 
11 parçadan 
oluşuyor.Montaja 
öncelikle plakaları 
saplamaya geçirerek 
başlıyoruz.Daha sonra bu 
plakaları somun ile 
saplamaya sabitliyoruz.

Daha sonra yayı sıkıştırarak alt kısımdan 
rondela ve montaj elemanını takıyoruz.Yay 
enerjisini serbest bırakması için bu montaj 
elemanının dönmesi gerekli.Bunu da dc 
motor ile sağlayacağız.En son aşamada ise 
dc motor yuvasına dc motoru ekleyerek 
montajı sabitliyoruz.

Mekanizmanın montajlanmasını içeren 
videoya şu linkten erişebilirsiniz:

https://youtu.be/bG5nU-ZvKTo

https://youtu.be/bG5nU-ZvKTo
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Roket Genel Montajı
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Roket Genel Montajı

Öncelikle kanatlar kanatçık tutacağına 
sabitlenir.Daha sonra kanatçık tutacağının 
ortasından motor kundağı geçirtilerek 
gövdeye girmeye hazır hale getirilir.

Daha sonra gövde-3 üzerinde bulunan kanallardan 
hazır hale getirilen kanatlar itilerek sokulur.Daha 
sonra kundağın tam arkasına köşebentler yardımı ile 
bulkhead montajlanır.Bu bulkhead in üzerinde aynı 
zamanda ana paraşüt mapası da bulunuyor.

Elektronik devre kutusunun üzerinde gerekli 
kablo düzenlemeleri yapıldıktan sonra faydalı 
yükümüzü fırlatacak, fırlatma mekanizmamız 
plakaların yanına eklenmiş köşebentler 
yardımıyla gövde içine montajlanacak.

Daha sonra 2 parça halinde üretilmiş gövdemiz 
birleştirilerek tek parça haline getirilecek ve 
üzerine herhangi bir bağlantı eklemeden 
faydalı yük ve faydalı yüke ait paraşüt 
bırakılacaktır.Gövde-2 ve burun arasında şok 
kordonu bağlı olacak ve kordonun ortasına da 
1500 metre irtifada açılacak ve roketin 
sürüklenmesini azaltacak sürüklenme 
paraşütümüzün ipi bağlanacaktır.Gövdelerin iç 
montajı bu sayede bitmiş olucak.

Bir sonraki aşama burun konisininin montajı 
olacak.Koninin içinde ayrılan bölüme 
elektronik aksan ve ilk ayrılamayı tetikleyecek 
ayrılma kilit mekanizmasını besleyecek güç 
kaynağı bağlanacak.

Böylelikle gövde-3 montajı tamamlanır.Bir üst 
gövdeye geçilir.Bir üst gövde de montaj kolaylığı 
olması ve kolumuzun yetmediği yerlere uzanmak 
amacıyla 2 parça halinde üretildi ve birbirine 
montajı vidalar ile yapılacak
.Hazır hale getirilen ayrılma mekanizması gövde-2 
nin shoulderına köşebent ve vida kullanarak 
takılacak.Dc motoru besleyecek güç ve elektronik 
aksanlar takıldıktan sonra bir üstünde elektronik 
devre kutusu bulunacak.Bu bölgede ayrılam kilit 
mekanizması ve fırlatma mekanizmasının aviyonik 
kısmı bulunacak.
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Roket Genel Montajı

Şok kordonunun bağlanacağı diğer kısım ise burun konisinin 
sholderının içinde bulunan mapa  olucaktır.Ayrıca altımetre de 
burun içerisinde muhafaza edilcektir.

Gövde ve burunun iç aksanlarının montajlanması yapıldıktan 
sonra ayrılma kilit mekanizma dilleri için tasarlanan gövde 
içinde bulunan yuvalara diller geçirilerek 2 gövdenin kilitlenmesi 
sağlanacak.

Roketin tüm montajlanması bittikten sonra en son kısımda ise 
motor kundağına motor sokulacak ve sıkı geçme yapmadan 
motoru kundak içinde tutabilmek için tasarladığımız motor 
montaj elemanının montajlanması yapılacak.

Motor montaj elemanın montajı için parça üzerine kanatların geçeceği 3 
adet eksenel kanal kaynakladık.Bu aralıktan kanatlar geçilecek ve 
elemanın sabitlemesi ise kanat tutacağına vidalanarak yapılacak.Bu 
sayede motor montaj elemanının sabitlemesini yapacağız ve istediğimiz 
zaman motoru tak-çıkar yapabileceğiz.
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Roketin tüm montajı bittikten sonra motor kundağı 
içine motor yerleştirilcek.Daha sonra motorun 
istendiğinde çıkarılıp geri takılması için tasarladığımız 
motor montaj elemanı bağlanacak.Motor montaj 
elemanı köşelerinde 4 adet çıkıntı bulunan ve motordan 
daha küçük iç çapa sahip parçamızdır.Bu parça moturun 
kundak içerisinde kalmasını sağlayacak ve istendiği 
durumda kolay bir şekilde sökülecek.

Motor Montaj Elemanı

Motorun montajlanmasını içeren 
videoya şu linkten erişebilirsiniz:
https://youtu.be/gANM4O9bF_8

https://youtu.be/gANM4O9bF_8


Herkese Açık | Public

Atış Hazırlık Videosu

2131 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Atışa hazırlık aşamalarını içeren 
videoya şu linkten erişebilirsiniz:
https://youtu.be/EJLhEbGVV8c

Atışa Hazırlık

Yarışma günü roketin hızlı bir şekilde uçuşa hazır hale 
getirilebilmemiz için altımetrenin konumlandırılması ve 
motor montaj elemanının takılması gibi konularda hızlı, 
pratik çözümler sağlamayı amaçladık.

Yarışmanın son gününe kadar atış öncesi son kontrolleri 
ve montajlanabilirliği hızlandırmak için farklı fikirler 
konusunda yoğunlaşıp uygulayacağız.

https://youtu.be/EJLhEbGVV8c
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TESTİN ADI TEST YÖNTEMİ GENEL AMAÇ
GERÇEKLEŞTİRİLEN

TARİH
SONUÇ

Gövde mukavemet testi

Üniversite bünyesinde bulunan 
laboratuvarımızda sertlik ve dayanım ölçme 
cihazları kullanılarak gövdenin basma,çekme 

gibi kuvvetlere dayanımı ölçülecek.

Roket  yere iniş yaptıktan sonra gövde üzerinde ciddi bir 
deformasyonun gözlenmesi, sağlıklı bir iniş ve yeniden 

kullanabilirlik açısından kötü sonuçlar doğurabilir.Bu sonuçların 
önceden gözlenmesi ve gerekiyorsa önlemlerinin alınması.

20-06-2020

Gövde malzemesi testten başarılı bir 
şekilde geçerek malzeme üzerinde 

herhangi bir deformasyon 
oluşmamıştır.

Kanatçık yapısal dayanım
testi

Üretimi tamamlanmış asıl kanatçık 
malzemesini, belirli bir yükseklikten 

bırakılarak malzeme üzerinde oluşacak 
deformasyon gözlenecek.

Yaptığımız araştırmalar sonucu roket yere indikten sonra oluşacak 
deformasyondan en çok etkilenecek kısım kanatçıklar olucak.Bu 
vesileyle kanatçıkların dayanımının istediğimiz gibi olması büyük 

önem taşıyor.Yapacağımız bu test yardımıyla atış sonrası oluşacak 
kanat deformasyonunun belirlenmesi sağlanacak.

13-07-2020

Kanat yere çarptıktan sonra 
malzeme yüzeyi incelenmiş gözle 
görülür büyük bir deformasyona 

rastlanmamıştır.Fakat her ihtimale 
karşı yedek kanatlar üretilmiştir.

Kullanılacak köşebent 
vb. bağlantı 

elemanlarının sağlamlık 
testi

Gövde ve alt sistemlerin bağlantısında 
kullanılacak bağlantı elemanlarının çekiştirme 

testine tabi tutularak dayanım potansiyeli 
incelenecek.

Bağlantı elemanlarının gövde ve alt bileşenlerini herhangi bir 
deformasyona uğramadan taşıyabilir ve sabitleyebiliyor olması 
güvenli bir uçuş için belirliyeci unsurlardır.Yapacağımız bu test 

yardımıyla bağlantı elemanlarının mukavemeti ölçülecek.

25-06-2020

Üretilen köşebentler dayanım testini 
başarılı bir şekilde geçip köşebent 

üzerinde herhangi bir bükülme 
gözlenmemiştir.

Uyduda bulunan 
sürtünmeyi azaltacak 

tekerlek sisteminin test 
edilmesi

Uydu, gövde içinde ilerletilip oluşacak 
sürtünme durumu incelenecek.

Uydunun roket içerisinden mümkün olan en az sürtünme ile 
çıkmasını istiyoruz.Bu vesileyle tasarladığımız tekerlekli tasarımın 

işe yarayıp yaramadığını gözlemlemek..
26-06-2020

Uyduda bulunan sürtünmeyi 
azaltacak tekerlek sisteminin test 

edilmesi

YAPISAL MEKANİK-MUKAVEMET TESTLERİ

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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TESTİN ADI TEST YÖNTEMİ GENEL AMAÇ
GERÇEKLEŞTİRİLEN

TARİH
SONUÇ

Paraşüt ile faydalı yük yere 
iniş testi

Yarışma esnasında kullanılacak paraşüt
ile 4 kg ağırlığa sahip uydunun belirli bir 
yükseklikten bırakılarak düşüş durumu 

incelenmesi.

Hesapladığımız paraşüt ölçülerinin faydalı 
yükümüzü yere sağlıklı bir şekilde indirip 

indirmediğini gözlemlemek ve gerekli 
tedbirleri atış öncesi almak.

16-07-2020
Test sonucu yeniden tasarlanıp dikilen paraşüt 
sorunsuz bir şeklide açıldı.Faydalı yük bağlantı 

noktalarındaki ip türü ve sayısı arttırıldı. 

Fırlatma mekanizması testi
Kullanılan yay-somun mekanizmasının 

gövde içinden faydalı yükü atma 
potansiyeli incelencek.

Alınan fırlatma gücü ve verime bağlı olarak
kullanılan yayların sarım sayısı ve kalınlığını 

değiştirme durumununun olması.
19-06-2020

Mekanizma gövde içinde denendi ve üzerinde olan 4 kg 
lik faydalı yükü başarılı bir şekilde fırlattı.

Ayrılma kilit mekanizması 
testi

Tasarladığımız ayrılma kilit 
mekanizmasını burun içindeki konumuna 

montajlayarak işlevselliğinin test 
edilmesi.

Mekanizmayı gövde içinde aktif duruma 
geçirerek dillerini içeri çekip ayrılmayı 

gerçekleştirme durumunun gözlemlenmesi.
25-06-2020

Mekanizma dillerini dc motordan aldığı güç ile dışarı 
çıkarmış ve gövde ile burun arasında istenilen kilit 

görevini görmüştür.

KURTARMA SİSTEMİ TESTLERİ

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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TESTİN ADI TEST YÖNTEMİ GENEL AMAÇ GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİH SONUÇ

Genel Aviyonik Test -
Yer istasyonu kontrolünde haberleşme 

sistemi üzerinden elektronik devresi 
üzerinden çalışmasını test etmek.

20-06-2020
Test başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Aviyonik Sistem Termal 
Testi

Önceden ısıtılmış 
fırına aviyonik 

sistemin koyulması

Aviyonik sistemin ısı etkisindeki
davranışını gözlemlemek

18-06-2020 Test başarılı bir şekilde sonuçlandı.

AVİYONİK SİSTEM YAZILIM VE  DONANIM TESTLERİ

TESTİN ADI TEST YÖNTEMİ GENEL AMAÇ GERÇEKLEŞTİRİLEN TARİH SONUÇ

Genel telekominikasyon
testi -

Elektronik devreden yer istasyonuna 
haberleşmenin sağlandığının test edilmesi

22-06-2020 Test başarılı bir şekilde sonuçlandı.

TELEKOMİNKASYON TESTLERİ

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Güncellenen aviyonik test 
videosuna şu linkten erişebilirsiniz:

https://youtu.be/ilWQ9EZ-v44

Güncellenen telekominikasyon test 
videosuna şu linkten erişebilirsiniz:

https://youtu.be/dUPlo95g9oU

https://youtu.be/ilWQ9EZ-v44
https://youtu.be/dUPlo95g9oU
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Taha Danışmaz, Mert Bölükbaşı

Mert Çatılı, Alper Emre Celik

Emin Eren Erdem

Mert Bölükbaşı, Taha Danışmaz

Berk Dinçer Akay, Taha Danışmaz Mert Bölükbaşı

Mert Çatılı, Bugrahan Nalbant

Mert Bölükbaşı, Taha Danışmaz

Berk Dincer Akay

Mert Bölükbaşı ,Taha Danışmaz

Teknik Montaj

Aviyonik Sistem 

Kurulumu

Yer İstasyonu 

Kurulumu

Roketin 

Rampaya 

Taşınması

Motorun 

Yüklenmesi

Yer İstasyonuyla 

Anlık Bilgi Takibi

Düşüşten Sonra 

Roket İçin Arama 

ve Kurtarma

Düşüşten Sonra 

Uydu İçin Arama 

ve Kurtarma

Hasar Tespiti

Roketin 

Ateşlenmesi

Yarışma Alanı Planlaması

ROKETİN HAZIRLANMASI YER İSTASYONU VE ROKETİN KURTARILMASI

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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ACİL DURUM EYLEM PLANI

Atış alanında gerçekleşebilecek riskler ve müdahale edebileceğimiz acil 
durumlar bir risk değerlendirme tablosu oluşturularak belirlendi.Bu tür 
durumlar için atış alanında bulunacak ekip üyelerimize görev ve 
sorumlulukları belirtildi ve bir organizasyon şeması oluşturuldu.

Takım Kaptanı&Acil 
Durum Koordinatörü

Mert Bölükbaşı

Atış Alanı Yazılım Kod 
Düzenlemesi

Mert Çatılı

Atış Alanı Yedek Malzeme 
Tedariği

Taha Danışmaz 

Atış Alanı Elektronik Sistem 
Düzenlemesi

Buğrahan Nalbant

Atış Alanı Mekanik Sistem 
Düzenlemesi

Taha Danışmaz – Mert 
Bölükbaşı 

• Tüm malzemelerin montaj öncesi çalışabilirliği ve işlevselliği 
kontrol edilecek.

• Yedek malzemeler kolay bir şekilde erişilebilcek bir durumda 
olması sağlanacak.

• Atış öncesi kodların son kontrolü yapılacak.
• Yer istasyonunda kullanılacak bilgisayarın batarya ve 

güncelleme durumu kontrol edilcek.

Acil Durum Öncesi Görevler

Acil Durum Esnası Görevler

• Kullanılmayacak durumda olan malzemeler varsa yedeği ile bir an 
önce değiştirilcek.

• Kodlarımızı kontrol eden hakem heyeti herhangi bir kod 
düzenlenmesi yapmamızı istiyorsa organizasyon şemasında 
görevlendirilmiş arkadaş ilgili kodda düzenleme yapacak.

• Bağlantı ve entegrasyon gövde bölgeleri arasında geçme sorunu 
yaşanması durumunda eğe ve zımpara yapılarak mevcut durum bir 
an önce çözülecek.
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RİSKLER VE ÇÖZÜMLER

Risk Çözüm

Ana paraşüte ait kumaşın dikimi ahr teslim tarihine yetiştirilememesi
Ana paraşüte ait kumaş malzemesi temin edildi ve dikimi gerçekleştirecek kişi ile iletişime 

geçildi.Müsaitlik durumundan kaynaklı planlanan tarihlerde gecikmeler yaşandı.10.07.2020 tarihine 
kadar dikimi gerçekleştirebileceği konusunda geri bildirim aldık.

Roket ayrılmasını kolaylaştırmak için her ihtimale karşı eklediğimiz 
ayrılma bölgelerine bulunan yayların temini

Roket ayrılmasını kolaylaştırmak için tasarladığımız ayrılmaya yardımcı yayların yeri 
hazırlandı.Gerekli sarım sayıları ve çap hesapları da yapılıp yay firmasına teslim edildi.Firma yayın 

üretimini kurban bayramı sonrası ilk hafta gerçekleştirebileceğini belirtti.

Kodların atış alanında düzenlenmesi istenmesi
Zamandan tasarruf sağlamak için atış alanında sorun yaşatma ihtimali olan kodların hazır 

değiştirilmiş versiyonları elimizde bulunacak.

Faydalı yüke ait anteni sabitlemek için tasarladığımız anteninin 
üretimini tamamlanmaması

3D yazıcı için çalıştığımız firmaya parça dosyaları atıldı.Bayramdan sonraki ilk hafta üretimin 
gerçekleşeceği yönünde geri bildirim alındı.

Fırlatma mekanizması yayının gücünün zayıflaması Atış alanına her ihtimale karşı kullanılmamış fazladan özdeş yay ile gelinecektir.

Switch düğmesi için gövde üzerinde henüz gövde açılmadı 
Roket yarışma alanına götürülmeden önce mutlaka gövde üzerinde tüm sistemleri açıp kapatacak 

switch düğmesi bulunacak.Gövde üzerine delik en yakın zamanda açılacak.


