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TEKNOFEST 2020
ROKET YARIŞMASI

ERCİYES ROKET TAKIMI
Atışa Hazırlık Raporu (AHR)

UYARI:
Bu format dışında herhangi bir format kullanılmamalıdır. 

Üretilen bilgilerin orijinal hali ile yansılara konulması (ekran görüntüsü alınmaması), çözünürlük ve 
okunurluğunun iyi olması ve profesyonel bir sunum hazırlanmasına özen gösterilmesi gerekmektedir. El çizimi yapılmamalıdır.
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Takım Yapısı
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KTR’den Değişimler 
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Kritik Tasarım Raporumuzdan sonra büyük bir tasarım değişikliğine gidilmedi. Ancak faydalı yük ve kurtarma
sisteminde belirlenen tasarım malzemelerinde projemizin daha iyi olması amacıyla bazı değişiklikler yapıldı. Bu
değişiklikler aşağıda sebepleriyle açıklanmaktadır.

ALT BİLEŞEN KTR’DE  BELİRTİLEN
MALZEME

KTR’DE BELİRTİLEN 
ÜRETİM YÖNTEMİ

ATANAN MALZEME ÜRETİM ŞEKLİ DEĞİŞİKLİĞİN NEDENİ

FAYDALI YÜK ABS Filament 3D Yazıcı Çelik Torna

Faydalı yük için belirlemiş olduğumuz 5 kilogramlık
ağırlığı sağlamak amacıyla 80mm çapında 140mm
boyunda dairesel kesitli çelik blok malzemeye dönmüş
bulunmaktayız. Model Roket Faydalı yükten Dairesel
kesite dönme sebebimiz ise faydalı yük roket
kanatçıklarının sarılı paraşütte açılma esnasında
paraşüte zarar verme ihtimalinin çok yüksek olması

KURTARMA SİSTEMİ Abs Filament 3D Yazıcı Alüminyum 7075 Torna

Kurtarma sisteminde 3D yazıcıdan üretmiş olduğumuz
parçayı Alüminyuma çevirme nedenimiz ise, 3D yazıcıda
imal ettiğimiz ve üç kez test ettiğimiz sistemde birinin
doluluk oranının %17 diğerinin ise %100 olan parçaların
yay kuvvetine dayanamayıp kırılmış olmasından
kaynaklıdır.

PARAŞÜT RENKLERİ Naylon Malzeme
1.Paraşüt Rengi:  Kırmızı 

2.Paraşüt Rengi: Mavi 
3.Faydalı Yük Paraşüt Rengi: 

Fosfor

Naylon Malzemeye 
1.Paraşüt Rengi:  Kırmızı 

2.Paraşüt Rengi: Fosfor Yeşil 
3.Faydalı Yük Paraşüt Rengi: 

Fosfor Turuncu

Paraşütlerin tedarik noktasında bulunan renklere göre
ve ikinci paraşüt renginin mavi olması dolayısıyla
gökyüzünden net ayrışamadığından böyle bir değişikliğe
gidildi.
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KTR’den Değişimler 
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Kurtarma sisteminde 3D yazıcıdan
üretmiş olduğumuz parçayı Alüminyuma
çevirme nedenimiz ise, 3D yazıcıda imal
ettiğimiz ve üç kez test ettiğimiz sistemde
birinin doluluk oranının %17 diğerinin ise
%100 olan parçaların yay kuvvetine
dayanamayıp kırılmış olmasından
kaynaklıdır. Şekilde gösterilen kurtarma
sistemlerimiz deneyler esnasında
kırılmıştır. Bu nedenle Alüminyuma
çevirdik.
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Roket Alt Sistemleri 
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ALT BİLEŞEN ÜRETİM/TEDARİK YÖNTEMİ TAMAMLANMA ORANI TAMAMLANMASI GEREKEN İŞLEMLER

BURUN Karbon fiber kullanılarak filament sarma yöntemi ile yapı oluşturuldu. Ardından vakum infüzyon ile epoksi emdirilip
kürleme yapıldı. Daha sonra ise görünümü estetikleştirmek ve tüm gövdeye uyumu amaçlı karbonfiber görünümlü
yapışkan bant ile kaplandı.

%100 -

GÖVDE Üniversitemiz laboratuvarında karbon fiber kullanılarak filament sarma yöntemi ile daha önceden oluşturulan kalıba
aynı anda epoksi emdirilip aynı anda karbonfiber sarıldı. Daha sonra ise görünümü estetikleştirmek ve burun konisi ile
kanatçıklara uyumu amaçlı karbonfiber görünümlü yapışkan bant ile kaplandı.

%100 -

KANATÇIKLAR Üniversite laboratuvarlarında karbon fiber kullanılarak vakum infüzyon yöntemi ile büyük bir plaka üretildi ve
kanatçıklarımızı ölçülerimize göre o plakadan ürettik.

%100 -

FAYDALI YÜK Faydalı yükte montaj videolarımızı çekerken gidilen tasarım değişikliği nedeni ile üretim tamamlanma oranına 0 olarak
yazdık. Değişiklik nedenimiz KTR’den Değişimler sayfasında belirtilmiştir. Üretimi %100 yapmamız 1 Günümüzü
almayacak kadar kısadır. Çünkü faydalı yükümüz 80 mm çapında 140mm boyunda dairesel kesitli bir bloktur. Aynı gün
böyle bir faydalı yükü Kayseri’de elde etmek çok basittir. Şuan elimizde üretim oranının 0 olması bayram öncesi verilen
ani bir karar ve tasarım değişikliğinin analiz edilmesinden kaynaklıdır.

%0 -

AYRILMA SİSTEMİ Ayrılma sistemi dış kaplaması alüminyum 7075 serisi kullanarak tornada işledik. İç kısımda kullanılacak olan yaylar
tedarik edildi ve denendi.

%100 -

PARAŞÜTLER Hesaplanan ölçülerde 3 adet paraşüt yurt içinden sipariş edildi ve elimize ulaştı. Paraşütlere ait testler yapıldı. İlk
paraşüt kırmızı, ikinci paraşüt fosfor yeşili ve faydalı yük paraşütü fosfor turuncu olarak ayarlandı.

%100 -

AVİYONİK SİSTEM Aviyonik sistemimizde; Aviyonik kompartmanımız, devre kartlarımız, muadili sensörler dahil tüm sistem orijinal (size
bildirmiş olduğumuz) sensörlerimiz (Ultimate GPS ve BNO055 Yurt dışından sipariş edildi ve Türkiye’ye girişi yeni
tamamlandı. Kargo şuanda hedefe ulaşıyor.) tamamlandı. Sadece roket içerisine yerleştirilmesi kaldı. Aviyonik sistemin
%100 olması için 2 çeşit sensörümüzün(tahmini 6 Ağustos günü) elimize ulaşması ve devremize lehimlenerek rokete
yerleştirilmesi kalıyor. Bu işlemler 1 Günümüzü almayacağı gibi tamamlanma oranına yüzde 80 diyebiliriz.

%80 2 çeşit sensörümüzün(tahmini 6 Ağustos 
günü) elimize ulaşması.

Roket içerisine yerleştirilmesi.

MOTOR KORUYUCU Belirlenen ölçülerdeki motor koruyucuyu üretmek için 6063 serisi 80 e 2 lik Alüminyum boru sipariş verdik. Motor
koruyucunun ölçüleri özel üretim olduğu için bulma aşamasında zorlandık fakat bulmayı başardık. Daha sonra Motor
koruyucunun kafa kısmınıda tornada işledik ve kaynak için elverişli olan 6063 Serisi Alüminyum boru ile kaynakladık.

%100 -

YÜZÜKLER 2 adet yüzük Alüminyum 7075 serisi ile tornada işledik. %100 -

BULKHEAD Bulkhead Alüminyum 7075 serisini kullanarak tornada işledik. %100 -
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Roket Alt Sistemleri 
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Roket Alt Sistemleri 
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Alt sistemlerimizi ve Gövdemizi üretirken çekmiş olduğumuz bazı fotoğraflar
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm

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

KOMPONENT ÖLÇÜ

ROKET
BOY & ÇAP

1.48 METRE UZUNLUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

BURUN KONİSİ (Omuz Hariç)
BOY & ÇAP

200 MM UZUNULUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

GÖVDE
BOY & ÇAP

1.28 METRE UZUNLUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

ORTA FİN
TABAN & BOY

30 CM TABAN UZUNLUĞUNDA
20 CM BOY YÜKSEKLİĞİNDE

ARKA FİN
TABAN & BOY

31 CM TABAN UZUNLUĞUNDA
20 CM BOY YÜKSEKLİĞİNDE

MOTOR
BOY & ÇAP

486 MM UZUNLUĞUNDA
Ø 75 MM ÇAPINDA

AVİYONİK SİSTEM KORUYUCU
BOY & ÇAP

288 MM UZUNLUĞUNDA
Ø 94 MM ÇAPINDA

Yukarıda ise CAD görünümü olan projemiz ile OpenRocket tasarımımızın birebir eş
olduğu ve CAD deki tasarımımızla OpenRocketteki uygunluğu kanıtlanmıştır.
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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KOMPONENT ÖLÇÜ

ROKET
BOY & ÇAP

1.48 METRE UZUNLUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

BURUN KONİSİ (Omuz Hariç)
BOY & ÇAP

200 MM UZUNULUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

GÖVDE
BOY & ÇAP

1.28 METRE UZUNLUĞUNDA
Ø 0.1 METRE ÇAPINDA

ORTA FİN
TABAN & BOY

30 CM TABAN UZUNLUĞUNDA
20 CM BOY YÜKSEKLİĞİNDE

ARKA FİN
TABAN & BOY

31 CM TABAN UZUNLUĞUNDA
20 CM BOY YÜKSEKLİĞİNDE

MOTOR
BOY & ÇAP

486 MM UZUNLUĞUNDA
Ø 75 MM ÇAPINDA

AVİYONİK SİSTEM KORUYUCU
BOY & ÇAP

288 MM UZUNLUĞUNDA
Ø 94 MM ÇAPINDA

Yanda ise CAD görünümü
olan projemiz ile gerçekte imal
ettiğimiz parçaların roket
içerisindeki dizilişi ve CAD deki
tasarımımıza uygunluğu
kanıtlanmıştır.
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Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları 
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Burun ve Faydalı Yük Mekanik Görünüm

11

Üretim oranı, olarak herhangi bir işlemimiz kalmamıştır.
Üretim %100 başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Kurban Bayramından sonraki birkaç gün içerisinde ekip arkadaşlarımızdan bir

kısmı Kayseri’ye tekrar dönecektir. Dönen ekip arkadaşlarımızdan bir tanesi 80mm
çapında 140mm uzunluğunda bir çelik bloğu aynı gün temin edebilmektedir. Fakat
bu ölçülerdeki çelik blok 5520 gram gelmektedir. İçerisine koyacağımız sensörü ve
paraşütü bağlamak içinde hesapladığımız zaman 5000 grama ulaşmış
bulunmaktayız. Köpükten ölçülere uygun olarak Faydalı yükümüzün gerçekte nasıl
olacağını göstermek amaçlı çektiğimiz fotoğraf
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Burun – Detay 
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Burun Konimizin;

Dış çapı: 100mm İç çapı: 90mm
Uzunluğu: 200mm Omuz dış çapı: 95mm
Omuz iç çapı: 90mm Omuz uzunluğu: 150mm
Burun + Omuz uzunluğu: 350mm’dir.

 Burun konimiz; karbon fiberden üretilmiş olup, imalatında ilk olarak, filament sarma
yöntemiyle yapı oluşturulmuştur. Aynı zamanda vakum infüzyon ile birlikte epoksi
emdirilmiştir. Daha sonra ise kürleme fırınında kürleme işlemi yapılmıştır.

 Burun konimizin omuz başlangıç kısmında, göz cıvata bulunup bu kısma şok kordonu
bağlanmıştır. Diğer ucu ise gövdenin aviyonik kısmının sap tarafına bağlanmıştır bu şekilde
gövdeyle burun konisinin beraber inişini sağlayacaktır.

 Oluşturduğumuz kalıbı; filament sarma makinesinde belirlenen kalınlıkta üstü kaplanmıştır.

 Vakum İnfüzyon işlemi uygulamak için filament sarılan burun konimizin,
laboratuvardan sorumlu öğretim görevlimizin bize iletmiş olduğu fotoğraf.
Ve burun konimizin en son ki hali
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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• Faydalı yükümüz gövdede bulunmaktadır. Faydalı yükümüz 80mm çapında 140mm
uzunluğunda silindirik bir blok çelik malzemedir. Faydalı yük içerisinde GPS sistemi
ve faydalı yükümüze bağlı kurtarma sistemi bulunmaktadır.

• Faydalı yükümüzün bir işlevi bulunmamaktadır.
• Faydalı yük Apogee’ye ulaştığı zaman ana paraşütle beraber gövdeden ayrılacaktır.

(paraşüt faydalı yükün dış tarafında bulunacaktır. Ana paraşüt veya burunla hiçbir
bağlantısı bulunmayacaktır.) GPS le gelen verilere ulaşılıp yer tespiti yapılıp
operasyon konseptinde belirlenen arkadaşlar tarafından arama kurtarma
yapılacaktır.

• Faydalı yükün roketten dışarı fırlatılması için tasarladığımız yaylı sistem
kullanılacaktır. Faydalı yük ile birinci paraşüt birbirine bir ip vasıtasıyla
bağlanmıştır. Böylece roketten dışarı birlikte çıkartılacaktır. Tasarladığımız
sistemde yay tamburun içindeki üç adet damaktan güç alacaktır. Nikrom telin
ısıtılması ile yayın sıkıştırılmasını sağlayan ip kesilecek ve yay serbest kalacaktır. Yay
roketin içerisinde sabit kalacak, faydalı yüke bağlı kalmayacaktır.

• Faydalı yükümüzü raporu hazırlarken imal edemedik. Lakin faydalı yükümüzü imal
etmek 1 günden daha az bir zaman alacaktır. Kayseri Organize Sanayide herhangi
bir metalciden veya çelik tedarikçisinden istediğimiz ölçülerdeki çeliği tedarik
etmek kolay bir işlemdir. Tahmini tedarik edeceğimiz gün 5-7 Ağustos 2020
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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 Bu paraşütlerimizi Haziran ayında temin etmiştik. Üretim
oranı %100 tamamlanmıştır.

 Kurtarma
sistemlerimiz
%100
tamamlanmıştır.
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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 Roketimizde iki ayrı kurtarma sistemi bulunmaktadır. İlk paraşütün ve faydalı yükün bağlı
olduğu kurtarma sistemi bir yay vasıtasıyla çalışmaktadır. Bu yay öncelikle bir ip yardımıyla
sonuna kadar sıkıştırılır. Daha sonra ipin ucuna düğüm atılarak yayın sıkışık bir şekilde
beklemesi sağlanmış olur. Bu ip daha sonra ısınan nikrom tel vasıtasıyla kesilerek yayın bir
anda serbest kalmasını sağlar. Nikrom tel, daha önce programlanmış olan devre kartı
vasıtasıyla belirli bir süre ısıtılır. Bu süre ipin kesilmesi için gereken ısının sağlanabildiği
süre kadardır. Bu şekilde yay planlanan yükseklik ve zamanda patlatılarak faydalı yük ve
birinci paraşütü dışarı atar. Birinci kurtarma sisteminin içindeki yay, burun konisi ile
gövdenin birleştiği yerde konumlandırılmış ince üç ayaktan güç alır. Bu ayaklar vasıtasıyla
yay ile beraber faydalı yük ve paraşüt dışarı çıkarılmış olur. Böylece ikinci paraşütün
çıkması için roket içerisindeki alacağı yol boşaltılmış olur. İkinci kurtarma sistemi ise 150
cm çapındaki ikinci paraşütü roketin ulaşacağı maksimum irtifa ile 500m irtifa arasında
açılmasını sağlayan sistemdir. Bu sistemde yine paraşütün dışarıya fırlatılmasını sağlayan
bir yay sistem içine konumlandırılmıştır. Fakat diğer sistemden farklı olarak bu sistemde
yayın serbest kalmasını servo motorun çalışma durumu sağlar. Servo motora bağlı iki adet
ip ve bu iplere bağlı iki adet yuvarlak pim vardır. Servo motor belirli açıda döndüğünde bu
yuvarlak pimler daha önce sistemin alt kısmına delinmiş olan iki adet delikten geçer. Bu
deliklerden pimlerin geçmesi için servo motorun belirli bir açıda dönmesi
gerekmektedir.Bu sayede pimler sistem içerisinde yol alır ve belirlenen süre içerisinde
delikten geçmiş olur. Bu sayede ikinci paraşüt yay tarafından roket dışına fırlatılır.

 Kurtarma sistemimizdeki
paraşütün asıl rengi fosfor
yeşili bu kırmızı paraşütün çapı
180 cm kurtarma sistemine
sığmadığı için kurtarma
sisteminde bu şekilde
gözükmesi için böyle bir
fotoğraf çektik.
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Paraşütler – Detay 
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 Daha önceden çaplarını hesaplamış olduğumuz üç adet paraşütümüz
belirlenen kurtarma sistemleri ile roketten dışarı fırlatılacaktır. Bu
paraşütlerden ilki 180 cm çapında olup nikrom tel kullanılan kurtarma sistemi
vasıtasıyla dışarı fırlatılacaktır. Bu paraşütün rengi kırmızı olarak belirlenmiştir.
Paraşütlerimizin hepsi paraşüt kumaşı olarak bilinen %100 naylon
malzemeden özel olarak imal edilmiştir. Naylon kumaşın kullanılma sebebi
hem mukavemet hem de hafiflik dolayısıyladır. İkinci paraşütümüz ise 150 cm
çapa sahip olup fosfor yeşil olarak imal edilmiştir. Faydalı yüke ait olan paraşüt
98 cm çapa sahip olup fosfor turuncu rengindedir. Bu renkler roketimizi atıştan
sonra kolayca bulabilmek için bu renklerde seçilmiştir. Paraşütlerimizin shock
cord ve bağlı iplerinin dayanım testleri yapılmıştır.Her bir paraşüt 12 adet ipe
sahiptir.

GENEL FORMÜLLER

• 𝑃𝑎𝑟𝑎şü𝑡 𝐴𝑙𝑎𝑛𝚤 =
2⋅𝑤𝑏

𝑑.𝐶𝑑. 𝑉𝑑üş
2 = 2𝜋𝑟2

• 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑎 = 1,2 . exp[ −7,4 . 10−6](ℎ1.15)

• 𝑊b = 𝑦𝑎𝑘𝚤𝑡 𝑏𝑖𝑡𝑡𝑖𝑘𝑡𝑒𝑛 𝑠𝑜𝑛𝑟𝑎𝑘𝑖 𝑟𝑜𝑘𝑒𝑡 𝑎ğ𝚤𝑟𝑙𝚤ğ𝚤 𝑁
• 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑎 = hava yoğunluğu (kg/𝑚3)
• 𝐶𝑑 = sürüklenme katsay𝚤s𝚤 (0,7)
• 𝑉𝑑üş = düşme anındaki hız (m/s)

• h = irtifa (m)
• g = 9,81 (m/𝑠2)

Birinci Paraşüt

• 𝑉𝑑üş = 9(m/s)

• 𝑊b = 2. 9,81 . 12 = 235.44(N)
• h = 1500 (m)
• 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑎 = 1,16(kg/𝑚3)
• 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡 = 180 cm

Faydalı Yük Paraşütü

• 𝑉𝑑üş = 9(m/s)

• 𝑊b = 2. 9,81 . 5 = 98.1(N)
• h = 1500 (m)
• 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑎 = 1,16(kg/𝑚3)
• 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡 = 98 cm

Üçüncü Paraşüt

• 𝑉𝑑üş = 5(m/s)

• 𝑊b = 2. 9,81 . 7 = 117.72(N)
• h = 500 (m)
• 𝑑ℎ𝑎𝑣𝑎 = 1,188 (kg/𝑚3)
• 𝑅𝑝𝑎𝑟𝑎şü𝑡 = 150 cm
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Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Aviyonik Sistem
3 Boyutlu Görünümü 

(CAD) 

Üretilmiş 
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• Aviyonik sistemimiz kısaca anlatmak gerekirse, iki adet uçuş bilgisayarı kullanılmaktadır. Bunlar ana ve yedek uçuş bilgisayarlarıdır.
Uçuş bilgisayarları roketin gövdesinde yer almaktadır.

• Ana uçuş bilgisayarında kontrolcü olarak Arduino Nano, sensörler olarak Bno055(9-DOF Mutlak Oryantasyon IMU), Adafruit Ultimate
GPS( Gps Modülü ), XBee Pro 900 MHz XSC S3B 250 mW (Kablosuz Haberleşme Modülü ); yedek uçuş bilgisayarında kontrolcü olarak
Arduino Nano, sensörler olarak ise BME280( Basınç, Sıcaklık, Nem Modülü ), Adafruit Ultimate GPS(gps modülü), Xbee Pro( Kablosuz
Haberleşme Modülü ) kullanılmaktadır.

• Kısaca roketimizin çalışma prensibini özetleyecek olursak; roketimizin uçuş yükseklik verilerini ana uçuş bilgisayarı için BNO055
sensörümüz ivme verisini hesaplayarak kontrolcümüze (arduino nano) gönderecektir. Bu verilerin bize anlık olarak aktarılması için
aradaki bağlantıyı XBee pro sağlayacaktır. Kurtarma sistemi için uçuş bilgisayarımızda bulunan BNO055 istenilen ivme aralığına
ulaştığında kontrolcümüz olan arduino nano ya gerekli sinyali gönderecektir ve arduino nano roketimizde bulunan servo motoru
devreye sokup istenilen paraşütlerin istenilen yükseklikte açılmasını sağlayacaktır.

• Yedek uçuş bilgisayarında farklılık olarak BME280 sensöründen alınan veriye göre servo motoru çalıştıracaktır.
• Faydalı yük roketten ayrılıp güvenli bir iniş yaptıktan sonra faydalı yükü alanda bulabilmemiz için kullandığımız aviyonik sistemde

kontrolcü olarak Arduino Nano kullandık, gps olarak Adafruit Ultamate Gps, haberleşme modülü olarak XBee Pro 900 MHz XSC S3B
250 mW ve regülatör kullandık.

• Faydalı yük roketimizden ayrıldıktan sonra güvenli bir şekilde paraşütle alana iniş yapacaktır. İniş yaptıktan sonra Adafruit Ultimate
Gps yerini saptayarak Arduino Nano’ya Arduino Nano da bu konum verisini Xbee Pro aracılığıyla konum verisini bize ulaştıracaktır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Aviyonik Sistem – Detay 

• Baskı devre kartlarını Proteus üzerinden çizim yapılarak devre oluşturulmuştur. Fakat bu devreler bizim asıl olan Adafruit BNO055 ve
Ultimate GPS sensörlerine göre çizimleri yapılmıştır. Kullandığımız fotoğraflarda sensörlerimizin montajının yapılmaması nedeni Covid19’dan
dolayı sponsor desteğinin geç gelmesi nedeniyle Türkiye’de bulunan sensörler stoklarda bulunamamıştır. Bu nedenle yurtdışından sensörler
gelmediği için montaj işlemi yapılamamıştır. Ayrıca devre kartının üretimi Kayseri’de olduğu için sensörlerin bulunduğu arkadaşımızın eline
30.07.2020 tarihinde eline geçmiştir Bu nedenle istenilen matkap ucunu kısa sürede bulamamış olup, delme işlemleri gerçekleştirilmemiştir.
(Prototip test videolarında kullanmış olduğumuz bütün muadil sensörlerin yerine kullanmamız gereken orijinal sensörler tamamiyle sipariş
verilmiş olup hepsi elimize geçmiş bulunmaktadır, sadece Adafruit BNO055 ve Ultimate GPS sensörler yurtdışından gelmektedir. Şuan kargo
durumu ise Türkiye’ye girmiş bulunmakta ve İstanbul’dan ayrılmış bulunmaktadır. Birkaç gün içerisinde sensörler elimize gelecektir. Kargo
takibini görmeniz için size link ve kargo takip numarası bırakıyoruz. https://www.endicia.com/status/ Kargo Takip No: EP852964700US

• Video çekimlerinde ivme sensörü için MPU6050, GPS sensörü için ise GY-NEOMV2 sensörü kullanılmıştır. Ayrıca KTR’de belirttiğim XBEE
modülümüzü stok kısıtlığı ve ulaşım sorunları nedeniyle bir alt versiyonunu seçtik.

• Üretim planında yazılımda dahil genel olarak %80 bitmiş olup diğer %20 sinin montaj ve delme işlemleri olduğu varsayılmaktadır.
• Kullanacağımız asıl sensörler gelmediği için kartın montaj işlemi gecikmiştir. Sensörler bu hafta içerisinde geldiği takdirde delme ve montaj

testleri 1 gün içerisinde yapılacaktır.
• KTR’de yapılan baskı kartların şeması ve 3 boyutlu görünümü sensörlerin birbirleriyle olan bağlantılarından dolayı ve ihtiyaç duyulmayan

sensörler kaldırılmıştır.

https://www.endicia.com/status/
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Alt Kanatçık Üst Kanatçık

 Kanatçıklarımızın üretimi tamamlanmıştır. Sadece pimler eklenecektir.
Tahmini pimleri tamamlayacağımız tarih; 11-14 Ağustos
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Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Mekanik 2
Labında karbon fiber kullanılarak vakum infüzyon yöntemi ile büyük bir plaka
ürettik ve kanatçıklarımızı ölçülerimize göre o plakadan ürettik.

Roketimizde bulunan 3 adet ortada 3 adet arkada olmak üzere toplam 6
adet finimizin (kanatçığımızın) gövdeye giren omuz kısımlarında sağ ve solda
olmak üzere birer adet yaylı pimler bulunmaktadır. Bu pimler kanatçıklarımız
gövdeye oturtulurken mekanik bir şekilde geriye itilip bırakılır finler
oturtulduktan sonra çıkarma işlemide aynı şekilde yapılcaktır montajımız bu
şekilde ilerlemektedir. Bu pimler henüz yapılmamıştır.

Ürettiğimiz her bir kanatçık dijital kumpas ile ölçüldüğünde 2.9 – 3.2 mm
arasında ki kalınlıklarda değişmektedir. Milimetrenin 10 da 2 si kadar +- et
kalınlığında farklılık vardır. Bu sorunu da çözmek için bayramdan sonra
çalışacağız.
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 Roketimizin bütünleştirme stratejisinde, ilk olarak demonte halde getirdiğimiz aviyonik
sistem parçalarının bağlantıları kurulacak, elektronik kontroller yapılacak ve belirlenen
kanallara montajı yapılacaktır. Ardından aviyonik sistemimizin etrafını saran aviyonik
sistem koruyucu takılacaktır.

 İkinci olarak, yazılım ünitesi ile motor koruyucuyu birbirine sabitleyen Bulkhead, yazılım
ünitesi üzerindeki vidaya döndürülerek sabitlenecektir.

 Ardından Yüzüklerimiz, motor koruyucuda belirlenen konumlara setskur vidalar ile
sabitlenecektir.

 Daha önce bir ucu aviyonik sisteme sabitlenen bulkhead, diğer ucundan ise motor
koruyucuda bulunan vidaya sabitlenip, motor koruyucu ve aviyonik sistemi bir bütün
haline getirmiş olacaktır.

 Aviyonik koruyucunun üstünde bulunan çıkıntıya, burun gövdeden ayrıldıktan sonra
burun ile gövdeyi bir arada tutan shock kordonunun ucu bağlanacaktır.
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 Bu aşamalardan sonra, birbirine monte edilen parçalar roket gövdesinin içine yerleştirilecektir. Ardından bu parçalar
gövdeye sabitlenecektir. Ve bu aşamada , rampada çalıştırılacak olan uçuş bilgisayarının devreye girmesini sağlayacak
olan güç düğmesini, kanatçıklara paralel olarak ve orta kanatçığın hemen üzerinde olacak şekilde yapıştırma ile monte
edilecektir.

 Ardından kurtarma sistemi yazılım ünitesinin üzerine yerleştirilecektir ve setskur vida yardımıyla gövdeye sabitlenecektir.
İkincil paraşüt buraya yerleştirilecektir. Ve ana paraşütün ipleri kurtarma sistemine montajlanacaktır.

 Diğer aşamada, faydalı yükün içerisine GPS yerleştirilecektir. Ardından faydalı yükün paraşüt iplerinin uçları, faydalı yük
içerisine yerleştirilip burun döndürme ile kapatılacaktır. Ardından kurtarma sistemi ile faydalı yük birbirine
sabitlenecektir. Burun montajının ardından, burun paraşütü gövde içerisine yerleştirilecektir. Faydalı yük paraşütünün
üzerine ana paraşüt yerleştirilecektir.

 Burnun içinde bulunan göz cıvataya, bir ucunun aviyonik sistem koruyucu üstüne bağlanan shock kordonunun diğer ucu
bağlanacaktır.

 Teknofest tarafından verilecek olan Jolly Logic AltimeterTwo veya AltimeterThree ‘nin montajı burun omuz kısmına
yapılacaktır.
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 Burun içi montajlar tamamlandıktan sonra, burun sıkı geçme ile gövdeye montajlanacaktır.

 Kanatçıkların montajı ise kanatçıkların üretimi sırasında yerleştirilen pimler ile yapılacaktır.

 Roket montajında son adım olarak motor montajı yapılacaktır. Motor koruyucu içerisine yerleştirilen motor, motor
tutucuyla sabitlenecektir.
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https://youtu.be/YtIcnpR8G4M
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 Roket motoru montajı sistemin en son montajıdır.

 İlk olarak; gövde içerisindeki bulkheada motor bloğumuz sabitlenecektir. Daha sonra yüzüklerimiz motor bloğunda
önceden belirlenmiş olan yerlere takılarak M3 setskür vidalar ile sıkılacaktır. Ardından motor tutucu yüzüğümüz
gövdenin en alt kısmında sabitlenecektir. Ve motorumuz sisteme dahil edilmek üzere tüm montaj adımlarını bitirmiş
bulunmaktayız. Motorumuzu, motor bloğumuzun içine dikkatli bir şekilde gönderdikten sonra, motor tutucumuzuda
takıp montaj işlemini bitirmiş bulunmaktayız.

 Motor montajımızı anlatmış olduğumuz link: https://youtu.be/h1qByoupeQw



Herkese Açık | Public

Atış Hazırlık Videosu

2731 Temmuz 2020 Cuma

 Roketin yarışmanın ikinci günü en fazla 10 dakikada uçuşa hazır hale getirileceğini kanıtlayan denemeleri hızlandırılmış
bir video ile çektik. Belirlemiş olduğumuz montaj adımlarını sıra sıra değiştirerek en çabuk ve güvenli montaj sırasını
bulmaya çalıştık birkaç deneme yaptık bazen 10 dakikayı aştığımız sürelerde oldu lakin genel olarak 10 dakikanın altında
montajımızı tamamladık. Onun için Roket Genel Montajında belirtmiş olduğumuz şekillerde de montajımızı yaptık daha
farklı adımları sırayla izleyerekte. En uygun montaj adımını bulmaya çalıştık.

 Atışa 10 dakika da hazır hale getirebildiğimiz roketimizin en fazla 1 dakikalık videosunu 1 dakikaya sığdıramadık lakin bu
linkten izleyebilirsiniz. https://youtu.be/YtIcnpR8G4M

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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YAPISAL / MEKANİK BURUN DÜŞME GÖVDE DÜŞME GÖVDE ÇEKME

TEST YÖNTEMİ Buruna yapılacak düşme testi ile uçuş 
anında olası bir sert düşüş gerçekleşirse 

burunda oluşabilecek hasarı tespit 
edebilmek amacıyla düşme testi  

uygulanmıştır.

Gövdeye yapılacak düşme testi ile uçuş 
anında olası bir sert düşüş gerçekleşirse 

gövdede oluşabilecek hasarı tespit 
edebilmek amacıyla düşme testi  

uygulanmıştır.

Roket gövdemizde kullanacağımız karbon 
fiberin maruz kalacağı yükler altında , çekme 
karşısında nasıl tepki verdiğini ve maksimum 

değerleri bulmak amacıyla yapılmıştır.

TEST DÜZENEĞİ Bu düşme testi mühendislik fakültesinin 4. 
katından ilk hızsız olarak bırakılmıştır. Test 
sonucunda burunda aerodinamik yapıyı 

bozacak oluşabilecek herhangi bir çatlama 
parçalanma veya kopma oluşmaması 

durumunda test başarılı değerlendirilir.

Bu düşme testi mühendislik fakültesinin 4. 
katından ilk hızsız olarak bırakılmıştır. Test 
sonucunda burunda aerodinamik yapıyı 

bozacak oluşabilecek herhangi bir çatlama 
parçalanma veya kopma oluşmaması 

durumunda test başarılı değerlendirilir.

Yapılacak olan çekme testi için, karbon fiber 
çekme numunesi hazırlandı. Bu numuneyi, 

çekme-basma cihazında çekme testine 
maruz tuttuk. Testte bulunan maksimum 

değer, hesapladığımız kuvvetlerin üstünde 
ise test başarılı sayılacaktır.

ELDE EDİLEN SONUÇ Yapılan testler sonucunda , fakültemizin 
4.katından (yaklaşık 15m)  ilk hızsız , serbest 

düşmeye maruz bırakılan burun konisi, 
herhangi bir parçalanma ve kopma 

yaşamamıştır. Bundan dolayı test başarılıdır.

Yapılan testler sonucunda , fakültemizin 
4.katından (yaklaşık 15m)  ilk hızsız , serbest 
düşmeye maruz bırakılan gövde, herhangi 

bir parçalanma ve kopma yaşamamıştır. 
Bundan dolayı test başarılıdır.

Yapılan testler sonucunda, Gövde için 
hazırlanan numunenin, çekme testinde elde 

edilen değerler ; Maks gerilme: 259,048 
N/mm2 , Maks Kuvvet : 29107,5 N 

olduğundan daha önceden hesapladığımız 
kuvvetlerin yeterince üstünde ve test 

başarılıdır.
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YAPISAL / MEKANİK BASMA TESTİ MOTOR KORUYUCU 
DÜŞME TESTİ

ALÜMİNYUM ÇEKME
TESTİ

TEST YÖNTEMİ Roket gövdemizde kullanacağımız 
karbonfiberin maruz kalacağı yükler 

altında,basma karşısında nasıl tepki verdiğini 
ve maksimum değerleri bulmak amacıyla 

yapılmıştır.

Roketimizin, kurtarma prosedürü sonrasında 
yere düşüş yaptığında, motor 

koruyucumuzun uğrayabileceği maksimum 
zararı ölçmek amacıyla yapılmıştır.

Roketimizde kullanacağımız alüminyumun 
maruz kalacağı yükler altında , çekme 

karşısında nasıl tepki verdiğini ve maksimum 
değerleri bulmak amacıyla yapılmıştır.

TEST DÜZENEĞİ Yapılacak olan basma testi için, karbon fiber 
basma numunesi hazırlandı. Bu numuneyi, 

çekme-basma cihazında basma testine 
maruz tuttuk. Testte bulunan maksimum 

değer, hesapladığımız kuvvetlerin üstünde 
ise test başarılı sayılacaktır

Bu düşme testi mühendislik fakültesinin 4. 
katından ilk hızsız olarak gövde numunesinin 

içerisinde montajlı bir şekilde bırakılmıştır. 
Test sonucunda motor koruyucuda 

aerodinamik yapıyı bozacak oluşabilecek 
herhangi bir çatlama parçalanma veya 

kopma oluşmaması durumunda test başarılı 
değerlendirilir.

Yapılacak olan çekme testi için, alüminyum 
çekme numunesi hazırlandı. Bu numuneyi, 

çekme-basma cihazında çekme testine 
maruz tuttuk. Testte bulunan maksimum 

değer, hesapladığımız kuvvetlerin üstünde 
ise test başarılı sayılacaktır

ELDE EDİLEN SONUÇ Yapılan testler sonucunda, Gövde için 
hazırlanan numunenin, basma testinde elde 

edilen değerler ; Maks gerilme: 42,8090 
N/mm2 , Maks Kuvvet : 5634,39 N 

olduğundan daha önceden hesapladığımız 
kuvvetlerin yeterince üstünde ve test 

başarılıdır.

Yapılan testler sonucunda , fakültemizin 
4.katından (yaklaşık 15m)  ilk hızsız , gövde 
numunesinin içerisinde montajlı bir şekilde 

bırakılan motor koruyucu, herhangi bir 
parçalanma ve kopma yaşamamıştır. Bundan 

dolayı test başarılıdır.

Yapılan testler sonucunda, Gövde için 
hazırlanan numunenin, çekme testinde elde 

edilen değerler ; Maks gerilme: 389,037 , 
Maks Kuvvet : 10999,8 N olduğundan daha 

önceden hesapladığımız kuvvetlerin 
yeterince üstünde ve test başarılıdır.
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PARAŞÜT
TESTLERİ

PARAŞÜT AÇILMA PARAŞÜT AYRILMA PAYLOAD AYRILMA

TEST YÖNTEMİ Roketimizin kurtarma sisteminde yer alan 
paraşütlerimizin, açıldığını test etmek 
amacıyla yapılmıştır.

Roketimizin kurtarma sisteminde yer alan 
paraşütlerimizin , gövdeden ayrılarak açılıp-
açılmadığını test etmek amacıyla 
yapılmıştır.

Roketimizde bulunan faydalı yükün, paraşüt 
ile beraber roketimizden başarılı bir şekilde 
ayrılıp-ayrılmadığını test etmek amacıyla 
yapılmıştır.

TEST DÜZENEĞİ Bu testte, paraşüt mühendislik fakültesinin 
4. katından ilk hızsız olarak gövde 
numunesinin içerisinde bağlı bir şekilde 
bırakılmıştır. 

Bu testte paraşüt , mühendislik fakültesinin 
4. katından ilk hızsız olarak gövde 
numunesinin içerisinde bağlı bir şekilde 
bırakılmıştır. 

Bu testte faydalı yük,  mühendislik 
fakültesinin 4. katından ilk hızsız olarak 
gövde numunesinin içerisinde montajlı bir 
şekilde bırakılmıştır. 

ELDE EDİLEN SONUÇ Açılma testlerinin sonucu olarak, merhaba 
180 cm çapındaki kırmızı paraşütümüz ve 
150 cm çapındaki fosfor yeşil renkteki 
paraşütümüz test roketimizin ağırlığına ve 
rüzgar şartlarına gerekli tepkiyi göstermiş 
ve test roketimizi sağlıklı bir biçimde yere 
indirmiştir.

Ayrılma testinin sonucu olarak kurtarma 
sistemlerimizdeki yaylar düzgün olarak 
çalışmıştır. Birinci sistemdeki yay faydalı 
yükü ve birincil paraşütü sağlıklı bir biçimde 
roketin dışına fırlatmıştır. İkincil paraşüt 
sistemindeki yay ise ikincil paraşütümüze 
gerekli gücü uygulayarak paraşütümüzü 
dışarı fırlatmıştır.

Testlerimizde faydalı yük ve faydalı yükün 
paraşütü birincil kurtarma sistemi ile 
başarılı bir şekilde dışarı fırlatılmıştır. Ayrıca 
faydalı yüke ait olan 98 cm çapındaki fosfor 
turuncu paraşütümüz de roketin dışından 
başarılı bir şekilde çıkarak faydalı yükü 
sağlam bir şekilde yere indirmeyi 
başarmıştır. Ayrıca süzülme hızı da 
hesaplanan değerdedir.

 Shockcord testlerimiz ise tedarikçi firmanın noter onaylı yaptırmış olduğu testler ile yapılmış olarak ele alındı ve dayanıklı olduğu sonucunu elde ettik
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Test Adı Yöntem Düzenek Sonuç

Yazılım Birim Testi Her bir sensörün üretecek olan fonksiyonlar tek tek 
denenmişti.

Arduino, ilgili sensör
Arduino
Fritzing

Üretilen sonuçlar genel olarak doğrudur. Fakat 
yükseklik sensörü verisini bulunduğumuz konumun 
yüksekliğini ölçmektedir. Genel olarak kullanılan 
fonksiyonların ve algoritmanın gidişatı iyiydi.

Donanım Testi Her bir sensörün bağlantılarını ilk olarak fritzing gibi 
programlarda kodlarda yazılarak denenmiştir. 

Fritzing Programı
Arduino

Sensör o vakitte elimde olmadığı için sonuçlardan 
tatmin olmadım. Fakat sensörler geldiğinde bağlantılar 
doğruydu.

İvme Verisine Göre 
Servo Kontrol

İlk olarak kullanılan muadil sensörü olan MPU6050 
sensörüne göre ivme verisi üretilmiştir. Çıkan 
sonuçlara göre belirli bir aralık vererek servo kontrolü 
sağlanmıştır. Daha sonra sensör farklı hızlarda 
hareket ettirerek, yukarıya fırlatarak test edilmiştir.

MPU6050 sensörü ve 
servo motor.
Kullanılan ekipmanların 
sabir durması için kutu ve 
bant.

Sensörün hareketlerine göre servonun çalışması 
sonuçları doğrudur. Sensörün yönüne göre negatif 
değer üretilmektedir. Bu nedenle devre kartına pozitif 
yöne bakacak şekilde monte edilecektir.

Hız Verisine Göre Servo
Kontrol

MPU6050 sensörüne göre ivme verisi üretilmiştir. 
Çıkan sonuçlara göre zamanı hesaplayan bir kod 
yazılımış olup daha sonrasında hız hesabı yapılmıştır. 
Belirli bir aralık vererek servo kontrolü sağlanmıştır. 
Daha sonra sensör farklı hızlarda hareket ettirerek 
sonuçlar gözlemkenmiştir.

MPU6050 sensörü ve 
servo motor.
Kullanılan ekipmanların 
sabir durması için kutu ve 
bant.

Üretilen ivme verisine göre ve yazılan zaman 
fonksiyonuna göre çıkan sonuçlar doğrudur.

LİNK : https://youtu.be/YtIcnpR8G4M
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Test Adı Yöntem Düzenek Sonuç

Yükseklik Testi İlk olarak kullanılan muadil sensörü olan BMP180 sensörüne göre yükseklik hesabı 
yapılmıştır. Çıkan sonuçlar bulunduğum konumun rakımına göre hesaplanmış olduğu 

için yerdek yüksekliği hesaplamak için çıkan ilk sonucu baz alan bir metot 
oluşturularak hesaplanmıştır. Daha sonra sensör farklı yüksekliklerde deneyerek 
sonuçlar gözlemlenmiştir. Asıl olan sensörümüz BME280 sensörü geldiğinde aynı 

işlemler tekrar edilmiştir ve sonuçlar karşılaştırılmıştır.

BMP180
BME280
Arduino 

Servo Motor

Her iki sensöründe ürettiği veriler genel olarak 
yakındı ve servo motor doğru zamanda çalışmıştır. 

Sensörün girişleri büyük olduğunda breadboard
üzerinden bağlantılarının oynaması üzerinde XBEE’ye

negatif değer göndermektedir.

GPS Muadil sensör olan GY-NEOMV2 sensörünü kullandık. Çıkan enlem ve boylam 
sonuçlarını Google Earth’de denedik. GPS kapalı alanlarda uyduyu görmedi için açık 

alanda tets yapılmıştır.

Arduino
Breadboard
GY-NEOMV2

Gps uyduyu görmediği zaman hiçbir sonuç elde 
edilemedi. Fakat çıkan enlem-boylam verilerine göre 

sonuçlarda çok bir fark gözlemlenmedi.

Telekominikasyon Tüm sensörlerin bir arada bağlantıları yapılarak ilk olarak elimizde bulunan muadiil
sensör olan LORA SX1276 sensörü kullanarak test yapıldı. Daha sonrasında asıl 

kullanacağımız XBEE sensörünü ilk önce tüm sensörler üzerinden deneme yapılmış 
olup daha sonrasında hem yedek hemde anakart üzerinden testleri yapılmıştır.

LORA SX1276
XBEE PROS2C
Tüm Sensörler

Lora sensörünün ilettiği verileri ayrı bir yazılımda 
görememiştik. Fakat XBEE’de X-CTU yazılımı daha 
kullanışlı olup verileri hızlı bir şekilde iletilmiştir.

Anakart ve yedek 
bilgisayar arası iletişim

Aynı anda 2 bilgisayarın çalışmaması için her ikisinde bulanan XBEE cihazıyla 
haberşmesini sağlayıp, Anakart çalıştığı zaman yedek karta 1 göndermektedir. 1 

göndermediği takdirde yedek kart devreye girecektir. Bunu gözlemlemek için 2 led 
kullanıldı.

XBEE,
2 Arduino

2 LED

Zamanlama hatası vermektedir üzerinde 
çalışılmaktadır.

Yedek bilgisayarda servo
çalışma kontrolü 

doğruluğu

Yedek kart için hız verisini baz alarak servonun çalıştırılması palnlanmaktaydı. Fakat 
çıkan sonuçlar yükseklik verisine göre tatmin edilmemiş olup paraşütün açılmasını 

yükseklik verisini kullanarak yapılacaktır.

BME280 
ARDUİNO

SERVO

Hız bazı durumlarda ekisnin altına düşerek yanlış 
sonuçlar ürettiği için yükseklik verisini kullanarak 

zamanlama hatası en aza indirildi.



Herkese Açık | Public

Yarışma Alanı Planlaması

3331 Temmuz 2020 Cuma

Montaj ve atış günleri için takım üyelerinin iş planı tablo halinde paylaşılmalıdır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

TAKIM ÜYE SORUMLULARI YAPILACAK İŞLEMLER
Tarık Kaplan – Anıl Ablak Roket montajının yapılması

Burak Yıldız – Yusuf Kır Roketin rampaya taşınması ve yerleştirilmesi

Burak Yıldız Aviyonik güç butonunu çalıştırılması, ateşleme 
telinin yerleştirilmesi ve ateşleme işlemi

İhsan Konargöçer – Hatice Özdemir Yer  tespitinin yapılması

Hatice Özdemir – Burak Yıldız – Yusuf Kır Roket ve faydalı yükü kurtarma ve yer 
istasyonuna ulaştırma

İhsan Konargöçer Telemetri verilerinin analizinin yapılması
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Acil Durum Önlem

Kullanılacak cıvatalar vidalar vs. montaj esnasında kaybolması Rokette kullanılacak tüm bağlantı elamanları çokça adet getirilecektir

Hassas işlenmiş parçaların kaybolması, zarar görmesi Bulkhead yüzükler ve motor tutucumuzdan 1 er adet fazladan imal edilmiştir.

Aviyonik Kompartımanın Sıcaktan bozulması Bu kompartımandan bir adet fazladan imal edilip soğutucu bir kutuda serinde muhafaza 
edilmesi

Yarışma alanında yapmış olacağımız tüm hareketler acil durum olarak sayılabilir. İş güvenliği kurallarına uyarak ve
tüm ekip üyelerimizle dikkatli bir şekilde atış alanında roketimizi atışa hazır hale getirmek için atıştan önce bir çok
kez prova yapacağız.

Risk olarak şuan elimize geçmeyen ve yurt dışından siparişi verilmiş olan 2 adet sensörü sayabiliriz. Lakin bu
sensörler’de Türkiye’ye girmiş bulunmaktadır. Aviyonik Sistem sayfasında kargo takip numarası ile paylaşılmıştır. En
geç 1 hafta içerisinde elimize ulaşacağını düşünüyoruz. Onun haricinde ise birde faydalı yükümüz imal edilmedi lakin
faydalı yükümüzde istediğimiz ölçülerde aynı gün temin edebileceğimiz durumdadır.

Roketimizde bir risk görmüyoruz bu belirtmiş olduğumuz konular ise sadece risk sayılabilir konulardır.


