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KTR’den Değişimler 
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Değişimin Yapıldığı Sistem Değişim Değişimin Açıklaması
KTR’de 

Bahsedildiği Yer
AHR’de 

Bahsedildiği Yer

Ana Uçuş Bilgisayarı Taban Basıncı Verisinin Kaybını Önlemek İçin 
SD Kart yerine EEPROM Kullanımı

Olası bir güç kaybına karşın önceden sistem 
BMP280’in ölçtüğü taban basıncını SD karta 
yazdırıyor, yaşanan bir güç kesintisinde ise taban 
basıncını oradan okuyup, irtifa hesaplamasına devam 
ediyordu. Bu kısımda artık sistem taban basıncını 
mikro sd kart yerine Arduino’nun EEPROM’una 
kaydediyor ve gerektiğinde veriyi oradan okuyor.

Bu değişiklik EEPROM’un SD Karta göre daha hızlı ve 
daha güvenilir olması nedeniyle yapılmıştır

Yansı 34 Yansı 15

Yedek ve Ana Uçuş Bilgisayarı Ana ve yedek uçuş bilgisayarları ile MOSFET’ler
arasına diyot kullanılması

Ana ve yedek bilgisayarlarından birisinin açılma 
komutu vermesi ile komutu veren sistemden çıkan 
akımın MOSFET üzerinden diğer sisteme akmasını 
önlemek amacıyla ana ve yedek bilgisayarların 
MOSFET’ler ile olan bağlantılarına diyot eklendi.

Yansı 25 Yansı 16

Ana Uçuş Bilgisayarı Ana Uçuş Bilgisayarı algoritmasındaki Kalman 
Filtresinin Kaldırılması

Yapılan denemeler sonucu BMP280’in içinde 
bulunan filtrenin yeterli olduğu ve Kalman Filtresi ile 
birlikte verimli çalışmadığının gözlemlendi ve Kalman 
Filtresi algoritmadan çıkarıldı.

Yansı 38 Yansı 15

Aviyonik Sistem Değişimleri: 
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KTR’den Değişimler 
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Değişimin Yapıldığı Sistem Değişim Değişimin Açıklaması
KTR’de 

Bahsedildiği Yer
AHR’de 

Bahsedildiği Yer

Fırlatma Sistemi
Openrocket tasarımına 2 
adet ray butonu eklendi.

KTR döneminde Openroket üzerinde 
gösterilmeyen 2 adet ray 
butonu AHR'de eklendi.

8. Yansı 6. Yansı

Ayrılma Sistemi
Barut kutusunun ölçüleri 
değişti.

Barut kutusunun etrafında bulunan 4 
adet kulakçık kısımları üretimi 
gerçekleştirecek olan sponsorumuzun 
üretimde zorluk olacağını belirtmesi 
üzerine revize edildi.

23. Yansı 11. Yansı

Kurtarma Sistemi Paraşütlerin renkleri değişti.
Temin edebildiğimiz kumaşların 
renklerine göre paraşüt renklerimiz 
güncellendi.

29. Yansı 11. Yansı

Faydalı Yük
Faydalı yüke bağlı mapanın 
yeri değişti.

Faydalı yükün, paraşüt ile yaptığı iniş 
sonrası yere çarparken faydalı yük 
bilgisayarının yer ile faydalı yük 
arasında ezilme riskinin olduğu fark 
edildi ve çözüm olarak mapanın yeri 
değiştirildi. Böylece faydalı yük 
bilgisayarı yukarıda olacak şekilde, 
zarar almadan yere inmesi sağlanacak.

17. Yansı 8. Yansı

Yapısal Sistem Değişimleri:

Montaj Alanı Sorumlusu Sorumlunun değiştirilmesi
Atahan Yakıcı yerine Ahmet Nebioğlu 
montaj sorumlusu yapılmıştır.

Yansı 14 Yansı 32
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Roket Alt Sistemleri 
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Roket Alt Sistemleri

Sistem Adı Tamamlanma Oranı Tamamlanma Tarihi

Aviyonik Ana Uçuş Bilgisayarı %100 tamamlandı 20 Temmuz

Aviyonik Yedek Uçuş Bilgisayarı %100 tamamlandı 20 Temmuz

Aviyonik Faydalı Yük Bilgisayarı %100 tamamlandı 21 Temmuz

Aviyonik Kurtarma Devresi %80 Tamamlandı 20 Temmuz

Kurtarma Sistemi %100 Tamamlandı 21 Temmuz

Motor Alt Sistemi %100 Tamamlandı 25 Temmuz

Burun konisi %100 Tamamlandı 27 Temmuz

Kanatçıklar %100 Tamamlandı 15 Temmuz

Gövdeler %100 Tamamlandı 20 Temmuz
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Üretilmiş 
burun görseli

Ana Uçuş 
Bilgisayarı görseli

Motor ve Motor 
Alt Sistemleri

Üretilmiş ana 
paraşüt görseli

Üretilmiş sürüklenme 
paraşütü görseli

Üretilmiş faydalı 
yük paraşütü

Üretilmiş kanatçık 
görselleri

Üretilmiş merkezleme
halkalarının görselleri
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Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları 
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Burun ve Faydalı Yük Mekanik Görünüm

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

Faydalı YükBurun Konisi
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Burun – Detay 
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• Burun konisi 260 mm uzunluğunda ve 7 mm et kalınlığına sahiptir. Koniye ilaveten 60 mm uzunluğuna ve 5 mm et
kalınlığında boyun kısmına sahiptir.

• Burun konisi cam elyaftan üretilmiştir.

• Burun konisinin üretimi kendi imkanlarımızla gerçekleştirilmiştir, üretim yöntemimiz el yatırmasıdır.

• Üretim aşamaları şu şekilde olmuştur;
❑ İlk olarak PLA’dan bir model bastırıp bunu bir zemine sabitledik.
❑ Ardından bu modelden el yatırması metdouyla iki adet erkek kalıp çıkardık.
❑ Üretilen iki erkek kalıptan da aynı şekilde el yatırması yöntemi ile iki adet ürün çıkarıp bunları birbiri ile

birleştirdik.
❑ Fazlalıkları ise gravür ve zımpara kullanarak son şeklini verdik.

• Burun konisinin tamamı üretilmiş durumda atışa hazır konumdadır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)



Herkese Açık | Public

Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 

1031 Temmuz 2020 Cuma

❑ İmalat çeliğinden ürettirdiğimiz faydalı yükümüz, 95 mm çapında ve 85 mm uzunluğuna sahiptir.

❑ Ağırlığı yaklaşık olarak 4628 gramdır.

❑ Kenarları 2 mm köşe yuvarlatmasına sahiptir.

❑ Faydalı yükün üzerinden şok kordonunun rahat geçebilmesi amacıyla 3 mm genişliğinde boydan boya uzanan bir kanal
açılmıştır.

❑ Bu kanalın kenarları 1 köşe yuvarlatmasına sahiptir.

❑ Faydalı yükün üzerine faydalı yük aviyoniği monte edilecektir.

❑ Faydalı yük aviyoniğinin montajı için faydalı yük üzerinde açılan 3 adet M2 cıvata deliği açılmıştır.. Montaj için 3 adet
plastik cıvata kullanılacaktır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Faydalı Yük Paraşütü Sürüklenme Paraşütü Ana Paraşüt
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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❑ Ayrılma sisteminde iki adet barut kutusu bulunmaktadır.

❑ Barut kutuları imalat çeliğinden üretilmiştir.

❑ Bulkheadlere vidalamak için metrik 5 havşa başlı vidalar kullanılmıştır.

❑ Barut kutularından birisi burun konisine birisi de entegrasyon bağdaştırıcısına dönük olacaktır.

❑ Barut kutusunun ortasındaki 4 mm çaplı delikten nikrom tel geçecektir. Bu tel aviyonik sistemden gelen akımın yarattığı
ısınmayla beraber fünye görevi görecektir. Bu tel ile barut kutusunun iç hazinesine boşaltılacak olan barut patlatılacaltır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Paraşütler – Detay 
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❑ Ana paraşüt 240 cm, faydalı yük paraşütü 150 cm ve sürüklenme paraşütü 80 cm çapa sahip olacak şekilde ripstop
kumaştan üretilmiştir.

❑ Ana paraşüt sarı, sürüklenme paraşütü yeşil ve faydalı yük paraşütü sarı-turuncu renkli olacak şekilde düzenlenmiştir.

❑ Sürüklenme paraşütü ve faydalı yük paraşütü faydalı yük ve aviyonik plaka arasına, ana paraşüt de entegrasyon
bağdaştırıcısının içine üst gövdeye çıkacak şekilde yerleştirilecektir.

❑ Maksimum İrtifada kurtarma sisteminin açılması ile sürüklenme paraşütü ve faydalı yük paraşütü roket dışına çıkacak ve
açılacaktır.

❑ Roket düşerken 500m irtifaya ulaştığında da kurtarma sistemi roket gövdelerini ayıracak ve ana paraşüt roket dışına
çıkacaktır.

❑ Faydalı yük paraşütü faydalı yük ve burun konisinin 8.5 m/s hızla yere düşmesini sağlayacaktır. Maksimum irtifadan 500m
mesafeye kadar sürüklenme paraşütü yaklaşık 22.2 m/s hızla roketin inmesini sağlayacaktır. 500m irtifaya ulaşıldığında
ana paraşüt açılacak ve roket 7.5 m/s hızla yere iniş yapacaktır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)



Herkese Açık | Public

Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Ana Bilgisayar PCB

Yedek Bilgisayar PCBFaydalı Yük Bilgisayar PCB

Faydalı Yük Bilgisayarı
Ana Uçuş Bilgisayarı

Yedek Uçuş Bilgisayarı

Aviyonik Kutusu
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Aviyonik Sistem – Detay 
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Aviyonik sistemimiz ana, yedek ve faydalı yük olmak üzere üç uçuş bilgisayarından oluşmaktadır:

▪ Ana Uçuş Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: Arduino Mega Pro, BMP280, Mikro SD Kart Modülü, Hope RFM98W LoRa Modülü, GY NEO6MV2 GPS Modülü, Buzzer

▪ Yedek Uçuş Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: Arduino Nano, MPU6050, Mikro SD Kart Modülü, Buzzer

▪ Faydalı Yük Bilgisayarında Bulunan Elemanlar: Arduino Nano, Mikro SD Kart Modülü, Hope RFM98W LoRa Modülü, Buzzer

Ana ve yedek uçuş bilgisayarları roketin kurtarmasını tetikleyecek olan kurtarma devresine bağlıdır. Uçuş sırasında bir problem yaşanmaz ise kurtarmayı ana bilgisayar tetikleyecektir, ancak ana bilgisayarda bir problem yaşanırsa yedek uçuş
bilgisayarı bu bilgiyi ana bilgisayarla yaptığı 3 dijital bağlantı içeren haberleşme ile anlayacak ve devreye girecektir.

Ana uçuş bilgisayarı roketin rampaya koyulmasından sonra taban basıncı ölçümü yapacak ve irtifa ölçümü yaparken rampayı 0m alarak hesaplamasını yapacaktır. Uçuş sırasında bir güç kaybı durumunda taban basıncının hafızdan silinmesi ve yeni
hesaplanan taban basıncı ile istenmeyen sonuçların oluşmasını önlemek için Arduino taban basıncını ölçtükten sonra taban basıncını kendi EEPROM’una kaydedecek ve olası bir güç kesintisinden sonra taban basıncını oradan okuyup sorunsuz bir
şekilde irtifa hesabına devam edecektir. Önceden taban basıncının kaydetmek için SD kart modülü kullanılması planlanıyordu ancak araştırmalar sonucu EEPROM’un kullanışının daha güvenilir, daha basit ve daha hızlı olduğu öğrenildi ve EEPROM
kullanımına geçiş yapıldı.

Uçuş sırasında ana uçuş bilgisayarı BMP280’den gelen basınç değerlerini alıp, anlık irtifasını hesaplayacaktır. İrtifa hesapları sırasında 15 metrelik bir alçalma tespit edildiği zaman ana uçuş bilgisayarı MOSFET’e sinyal gönderecek ve MOSFET 9V’luk
pilden gelen akımın kurtarma sisteminde bulunan nikrom tele ulaşmasını sağlayacaktır. Direnci çok yüksek olan nikrom telin üzerinden geçen akım, nikrom telin ısınmasını sağlayacak ve bu ısınma da kurtarma sistemindeki barutun patlaması için
yeterli aktivasyon enerjisini sağlayacaktır ve sürüklenme paraşütü açılacaktır. Ardından ana uçuş bilgisayarı irtifayı 500m’nin altında ölçene kadar bir şey yapmayacak, irtifa değerini 600m’nin altında olduğunu saptadığı zaman da aynı şekilde ana
paraşütü açacaktır.

KTR aşamasında BMP280’den gelen verilerinin Kalman Filtresinden geçirildikten sonra kullanılması planlanıyordu ancak testler sırasında BMP280’nin içerisinde bulunan filtrenin yeterli olduğu ve Kalman Filtresi ile BMP280 kütüphanesinde bulunan
filtrenin beraber çalışmasının verilerde bozulmaya yol açtığının gözlemlenmesi nedeniyle ana bilgisayarın kodundan Kalman Filtresi çıkarıldı.

Ana uçuş bilgisayarı kurtarma olaylarını yapmanın yanında ayrıca BMP280 ve GY-NEO6MV2 GPS modülünden aldığı verileri RFM98W LoRa Modülü ile veri paketleri halinde yer bilgisayarına gönderecektir. Testler sırasında GY- NEO6MV2 GPS
modülünün uydulara bağlanıp, konum bilgilerini almasının çok uzun sürdüğü saptanmış, bu soruna bir çözüm aranmış ve bulunmuştur. Yapılan araştırma sonucunda GPS modülünün üzerinde bulunan pil sayesinde modülün uydular ile olan son
bağlantısını hatırlayıp, tekrar güce takıldığında hızlı bir şekilde bağlantıyı sağladığı (sıcak başlatma) öğrenilmiştir. Bu bilgi ışığında GPS modüllerine pil takılmış ve bu sorun çözülmüştür.

Yedek uçuş bilgisayarı ise yine roket rampaya koyulduktan sonra çalışmaya başlayacak ve başladığı andan itibaren MPU6050 ile roketin açısal yer değiştirmesini hesaplayacaktır. Eğer herhangi bir eksende ivme 1g’den yüksek ölçülür ise (hareketsiz
durumda MPU6050 en fazla 0,4g değeri okumaktadır) hiçbir şey yapmayacaktır. Eğer ivme 1g’nin altında ve ana uçuş bilgisayarının çalışmasında bir problem oluşmuş ise yedek uçuş bilgisayarı devreye girecek ve MPU6050’den gelen açı verilerini
kullanarak kurtarmayı gerçekleştirecektir.

Ana uçuş bilgisayarının çalışmasında herhangi bir problem yaşanır ise yedek uçuş bilgisayarı bu açığı kapatacak ve kurtarma olaylarını gerçekleştirecektir. Ana uçuş bilgisayarı ile yedek uçuş bilgisayarı 3 dijital pin ile birbirlerine bağlıdır. Bu pinler;
sürüklenme paraşütünün durumunu, ana paraşütün durumunu ve ana bilgisayara giden gücünü durumunu temsil etmektedir. Ana uçuş bilgisayarının kodunun içindeki loop fonksiyonu her bir çağrılışında ana bilgisayara giden gücün durumunu
temsil eden dijital pini yüksek lojik duruma getirecek şekilde kodlanmıştır. Eğer ana bilgisayarın işleyişinde bir problem olursa bu fonksiyon çağrılamayacak ve ana bilgisayara giden gücün durumunu temsil eden pin düşük lojik duruma geçecektir. Bu
durumu yedek bilgisayar fark edecek ve hemen devreye girerek kurtarma olaylarını gerçekleştirecektir.

Eğer ana bilgisayarın gücünde bir problem yaşanmaz ancak herhangi bir nedenden dolayı kurtarma olayları gerçekleşmez ise yedek sistem kendisi açısal yer değiştirme ile azami irtifa tespiti yapacak ve 5 saniye ana bilgisayarın devreye girmesini
bekleyecek, eğer ana sistem hala kurtarma olayını veya olaylarını gerçekleştirmemiş ise kurtarma olayını kendi gerçekleştirecektir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Aviyonik Sistem – Detay 
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Kurtarma devremizde bulunan elemanlar aşağıdaki gibidir:
IRFZ44N MOSFET, 1N5819 Schotkky Diyot, 9V Duracell Endüstriyel Pil

Algoritmik koşullar sağlandığında Ana Uçuş Bilgisayarı veya Yedek Uçuş Bilgisayarı tarafından gelen sinyal devrede 
bulunan diyotlardan geçip MOSFET’e ulaşacaktır. Sinyalin MOSFET’e ulaşması sonucu 9V pilden güç akışı ile nikrom
tel kızaracaktır. Nikrom tel kızarması sonucu barut patlaması gerçekleşecektir. (Tasarlanıp üretilmiş kurtarma 
devresinin şematiği yanda belirtildiği gibidir. Aşağıdaki şematik görünümde uçuş bilgisayarları eklenmemiştir.)

Bu devrede uçuş bilgisayarlarından gelen sinyallerin geçeceği bağlantılarda diyot kullanılmasının sebebi sinyalin tek 
yönlü olup istenmeyen yerlere ulaşmasını engellemek ve sinyallerden yüksek verim elde etmektir. Diyot olmaması 
halinde Ana Uçuş Bilgisayarı’ndan gelen sinyal hem MOSFET’e hem de Yedek Uçuş Bilgisayarı’na ulaşacaktır. Bu 
durumda MOSFET’e ulaşan sinyal zayıflayabilir veya bir uçuş bilgisayarından diğerine sinyal ulaşması sonucu 
bilgisayarlar zarara uğrayabilir. Seçtiğimiz Schottky Diyot (1A ileri yön akım şartı altında) 0.6V ileri yön gerilimine 
sahiptir, 40V gerilime kadar ters DC gerilimi engellemektedir. Ana veya yedek bilgisayardan gelen 5V sinyal diğer 
bilgisayara diyot sayesinde ulaşamayacaktır.

Seçtiğimiz MOSFET (IRFZ44N), Schottky Diyot (1N5819) ve 9V Duracell endüstriyel pilin birlikte uyumlu çalıştığı 
Kurtarma Aktivasyon Testi Videosu’nda kanıtlanmıştır.

Aviyonik testlerinin sonucunda 9V endüstriyel pilin 1-2cm uzunluğundaki (0.3mm çaplı) nikrom teli kızartmaya 
yeterli olduğu anlaşılmıştır. Testlerin sonucunda rokette kurtarma devresinin güç kaynağı görevini görecek pilin daha 
önceden kullanılmamış olması gerektiği sonucuna da varılmıştır.

Bir tane paraşütün açılması için barutun patlamasına 
sebep olacak devrenin şematik görüntüsü.

https://youtu.be/KqyfcM8szFY
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Kanatçıklar Mekanik Görünüm
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Kanatçıklar – Detay 
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❑ Kanatçıklar 138 mm uzunluğunda ve 5 mm et kalınlığına sahiptir. Kanatçıkların altında 30 mm eninde 12 mm
yüksekliğinde kanatçık yatağı bulunmaktadır. Rokette 3 adet kanatçık bulunacaktır.

❑ Kanatçıklar 3D yazıcıdan bastırılmıştır. Malzemesi PLA’dır. Kanatçık yatağı ile birlikte tek parça halinde bastırılmıştır.

❑ Kanatçıklar yüksek sıcaklıklara karşı koruyucu boya ile boyanacaktır.

❑ Her bir kanatçığımız rokete kanatçığın iki tarafından sonradan açtığımız 6 adet metrik 3 havşa başlı vidalarla gövdeye
sabitlenecektir.

❑ 3 kanatçık ta merkezleme halkasındaki yataklara yerleştirilecektir.

❑ Montajı; merkezleme halkası motor bloğuna tutturulduktan sonra gövdedeki yerine oturtulur ardından kanatçıklar
yataklarına oturtulur. Merkezleme halkasında bulunan 3 kanal kanatçıkların oturması için kızak görevi görecektir. En
sonunda rijitliği sağlaması açısından, gövdeden her bir kanatçığa 6 adet metrik 3 havşa başlı vida yani toplamda 18 vida
kullanılarak gövde ile kanatçık arasındaki bağlantı da sağlanacaktır.

❑ 3 kanatçığımız da üretilmiş olup atışa hazırdır.
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• Ardından ana gövdede yer alacak olan uçuş bilgisayarı, saplamalar yardımı ile iki bulkhead arasına sabitlenecektir ve saplamalara M6
altıgen somun takılacaktır. Ardından aviyonik kapak vidalanacaktır. Bulkhead yüzeylerine barut kutusunun da monte edilmesiyle uçuş
bilgisayarı üst gövdede daha önce belirlendiği yere konumlandırılacak ve havşa başlı M5 vida kullanılarak yerine sabitlenecektir. Hemen
ardından entegrasyon bağdaştırıcısı üst gövdeye geçirilecek ve bulkheadler ile bağlantılı olan mapalara sürüklenme paraşütü ile ana
paraşüt bağlanarak gövdede belli olan yerlerine yerleştirilecektler. Üst gövdenin montajı bittiğinde burun konisi üst
gövdeye geçirilecektir.

• Alt gövde montajında ise ilk olarak motor bulkheadi, alt gövdede belirlenen yere vidalanarak sabitlenecektir. Daha sonra merkezleme
halkaları motor bloğuna geçirilerek cıvata yardımı ile sabitlenerek alt gövdedeki konumuna yerleştirilecektir. Ardından kanatçıklar
gövdede açılan kanallardan geçirilecek ve monte edilecektir.

• İkinci gövdenin de montajının bitmesiyle motor, motor bloğundan itilerek motor bulkheadine cıvata ile monte edilecektir. Son olarak iki
gövde entegrasyon gövdesi ile birleştirilecek ve roket atışa hazır hale getirilecektir. Roketin genel montaj videosuna buradan
ulaşabilirsiniz.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

https://youtu.be/vYNTybIz4z4
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• Merkezleme halkaları, motor kapsülüne geçirilerek cıvata yardımı ile kapsüle sabitlenerek ikinci gövdedeki konumuna yerleştirilir.

• Ardından kanatçıklar; ikinci merkezleme halkasını, motor kapsülünü ve ikinci gövdeyi birbirine sabitleyecek şekilde
konumlandırılarak aralarına cıvata atılacaktır.

• Yukarda anlatılan ikinci gövdede bulunan ve motoru sabit tutacak olan alt sistemlerin tamamının montajının bitmesiyle birlikte motor,
motor kapsülünden itilerek motor BulkHead'ine civata ile monte edilecektir.

• Roket motoru montaj adımları genel montaj videosu içerisinde 2:22 ile 2:46 süreleri arasında bulunmaktadır. Belirtilen zaman
aralıklarındaki motor montajını izlemek için buraya tıklayınız.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

https://youtu.be/vYNTybIz4z4?t=143
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❑ Atış hazırlık videomuza buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=ggoD_DWAjhA
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Aviyonik Sistem Yazılım, Donanım ve Telekomünikasyon Testleri

Test Yöntemi THR’deYapıldı Mı? Test Düzenekleri
AHR Aşamasında Yapılan Test 

Sonuçları

Aviyonik Yönelim Testi
(Yazılım)

Yapıldı - Başarılı

Aviyonik Sistem Geçiş Testi
(Yazılım)

Yapılmadı - Başarılı (Video)

Aviyonik İrtifa Testi
(Yazılım)

Yapıldı Aviyonik İrtifa Testi Standı Başarılı

Elektronik Aksam Montaj Testi
(Donanım)

Yapıldı
- Başarılı (Video)

Pil Dayanım Testi Yapılmadı

Aviyonik Kurtarma Aktivasyon Testi
(Donanım)

Yapıldı - Başarılı

Aviyonik Dönme Testi
(Donanım)

Yapıldı Aviyonik Dönme Testi Standı Başarılı

Aviyonik İrtifa Testi
(Donanım)

Yapılmadı Aviyonik İrtifa Testi Standı Başarılı (Video)

Aviyonik İvme Dayanıklılık Testi
(Donanım)

Yapıldı Aviyonik İvme Testi Standı Başarılı

Aviyonik Haberleşme Testi
(Telekomünikasyon)

Açık Alan Testi Yapıldı  
Roket İçi Testi Yapılmadı

Başarılı (Video)

Aviyonik Konum Belirleme Testi
(Telekomünikasyon)

Açık Alan Testi Yapıldı
Roket İçi Testi Yapılmadı

Başarılı (Video)

https://youtu.be/as_XqwCwOG8
https://youtu.be/K5WBmYSDjQ0
https://youtu.be/RCRHvev3JNg
https://youtu.be/AYu_Hil9KI0
https://youtu.be/AYu_Hil9KI0
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Testleri Gerçekleştirilmiş Aviyonik Alt Sistemlerinin Güncellenmesi Hakkında

Güncellenen Alt Sistem Güncelleme Konusu Güncelleme Nedeni Test Verileri

Ana Uçuş Bilgisayarı ve
Yedek Uçuş Bilgisayarı

Paraşüt açma mekanizmasını tetikleyecek kurtarma
devresine diyot eklendi.

Test aşamasında çalışan MOSFET sisteminin daha
sonraki denemelerde çalışmama durumunun da
ortaya çıkabildiği gözlemlendi. Ana sistem ve yedek
sistemin MOSFET devresi üzerinde yollarının
birleşmesi nedeniyle bir sistemden çıkan akımın
diğer sisteme girebileceği fark edildi. Bunu önlemek
amacıyla dört adet diyot MOSFET devresine eklendi.

Video

Ana Uçuş Bilgisayarı
Ana uçuş bilgisayarı algoritmasında kullanılan Kalman
Filtresi kaldılırdı.

THR aşamasında gerçekleştirilen İrtifa testlerinde
BMP280 modülünün Kalman Filtresi ile çalıştığında
doğru veri üretmediği gözlemlendi. Bunun nedeni
BMP280 modülü içerisindeki filtreyle birlikte Kalman
Filtresi'nin uyumlu çalışmadığı görüldü. Bu nedenle
Kalman filtresi ana uçuş bilgisayarı algoritmasından
kaldırıldı.

Video

Ana Uçuş Bilgisayarı
Ana uçuş bilgisayarı algoritmasında SD kart üzerine
kaydedilen taban basıncı değeri , EEPROM üzerine
kaydedilmeye başlandı.

Uçuş sırasında ana uçuş bilgisayarında ve BMP280
modülünde oluşabilecek güç kesintisinde irtifa
değerinin doğru okunmasını devam ettirebilmek için
SD kart üzerine taban basıncı kaydediliyordu. Bunun
yerine Arduino kartınının mikroişlemcisinde dahili
olarak bulunan EEPROM hafıza birimi kullanımasına
karar verildi. Bu sayede sistemin güvenilirliği
arttırılmış oldu.

Video

https://youtu.be/KqyfcM8szFY
https://youtu.be/RCRHvev3JNg
https://youtu.be/RCRHvev3JNg
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Gövde Ayrılma Testi:
Gövde ayrılma testi videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
Testte Yaşanan Sıkıntı ve Nedeni:
Testimiz başarısız oldu. Bunun nedeninin entegrasyon gövdesini sabitlemek için kullandığımız cıvataların gövdenin içine fazla girmesi ve paraşütün 
çıkmasını engellemesi olduğunu düşünüyoruz.
Testin Başarılı Olması İçin Planlanan Faaliyet:
Ekip üyelerimizin İstanbul dışında oturmasından dolayı Bayram öncesi erken ayrılmak zorunda kaldık ve testimizi tekrar etmeye vakit bulamadık. En kısa 
zamanda testimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Testi tekrardan gerçekleştireceğimiz zaman cıvataların boyunu kısaltacağız. Test buna rağmen başarısız 
olursa kullandığımız barut miktarını arttıracağız. Barut miktarını arttırabilmek için barut kutusunun hazne kısmını genişletmeyi planlıyoruz. Bunun için de 
hazne kısmına sıkı geçme ile daha uzun çelik bir silindir geçireceğiz.

https://youtu.be/WUwNLMd0CDU
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Yapısal Sistem Testleri

Test Yöntemi THR’de Yapıldı Mı?
AHR Aşamasında Yapılan Test 

Sonuçları

Burun Konisi Ayrılma Testi Yapıldı Başarılı

Gövde Ayrılma Testi Yapılmadı
Başarısız
(Video)

Kanatçık Dayanım Testi Yapılmadı
Başarılı
(Video)

Burun Konisi Dayanım Testi Yapılmadı
Başarılı
(Video)

Bulkhead Dayanım Testi Yapıldı Başarılı

Gövde Basma Testi Yapıldı Başarılı

https://youtu.be/WUwNLMd0CDU
https://youtu.be/h63z8oObj40
https://youtu.be/n0l4GSAQZi4
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İsim Takımdaki İş Tanımı Yarişma Alanındaki İş Tanımı

Hatice Çimen Takım Lideri --

Ahmet Kahraman Aviyonik Montaj ve atış alanı aviyonik 
sistemiyle ilgilenecek.

Ahmet Nebioğlu Yapısal Montaj alanı sorumlusu

Atahan Yakıcı Yapısal Montaj alanında ve kurtarma 
ekibinde görev alacak.

Hakan Köroğlu Yapısal Atış alanı sorumlusu

İsmail Altay Ataman Aviyonik Kurtarma ekibi sorumlusu

Takım Lideri 

-Takımın yarışma boyunca tanımlanmış görev tanımlarını ve görevleri 
mevcut durumda analiz etmek ve gerekirse revize etmek.
-Takımı montaj ve atış alanı boyunca yönlendirmek.
-Olası bir sıkıntıda takım üyelerinin metanetini sağlayarak mevcut 
duruma çözüm üretmek ve acil durum planı hazırlayarak takımı ilgili 
süreçte idare etmek.

Montaj alanındaki 
sorumluluklar

-Roket raporlamalarda belirtilmiş montaj şemasına uygun bir şekilde tüm ekip tarafından montaj edilecek ve atışa hazır hale
getirilecek.
-Montaj alanı sorumlusu roketin uçuşa yeterli olup olmadığını saptamak için gelen jürileri de plana dahil ederek montajda
herhangi bir aksama olmamasını sağlayacak.

Atış alanındaki 
sorumluluklar

Montajı tamamlanan roketin rampaya taşınmasının ardından switchler açılacak ve altimeterTwo aviyonik kutusuna
yerleştirilecek.

Kurtarma ekibi 
sorumlulukları

-Kurtarma ekibi sorumlusu uçuşu başlayan roketin verilerini arayüz ile yer bilgisayarından takip edecek.
-Kurtarma başlayacak, kurtarma ekibi roketin konumunun olduğu yere gidecek ve roketin başarılı kurtarılması sağlanacak.
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Öngörülen Riskler

Riskin Oluşabileceği Alt Sistem Risk Nedeni Çözüm Yöntemi

Aviyonik Sistem

Aviyonik sistemi başlatacak switchlerin roket gövdesinde
açılan deliklerden dışarı çıkartılırken ve çıkarttıktan sonra
oluşabilecek zorluklar ve vakit kaybının yaşanması riski
bulunmaktadır.

Ana ve yedek bilgisayar için önceden soketlenmiş 
switchlerin roket gövdesinde hazırlanan kapak üzerine 
montajı gerçekleştirilecek bu sayede hızlı ve kolay kullanım 
sağlanacak ve olası patlamaların önüne geçilecektir.

Kurtarma sistemine gidecek olan kabloların uçuş boyunca
çekme/kopma durumlarına karşı dayanıksız kalıp kopması
riski bulunmaktadır.

Kurtarma sistemine gidecek olan kabloların bağlantı yerleri 
kısa devre yapmaması için elektrik bandı ile birleştirilmeli 
ardından silikon ile bağlantı noktaları güçlendirilmelidir ayrıca 
bu kablolar olması gerekenden daha uzun tutulabilir.

Yarışma alanında haberleşme modülünden yer bilgisayarına
gelen verilerin başka haberleşme modülleri verileriyle
karışma riski bulunmaktadır.

Algoritmada yapılan değişiklikle sadece belirli başlığa sahip 
bilgilerin yer bilgisayarı tarafından alınması sağlanmış olup 
bununla birlikte haberleşme modülünün çalıştığı frekans 
değeri değiştirilerek olası karışıklıkların önüne geçilmesi 
amaçlanmıştır.

Yarışma alanına götürülen PCB’lerin taşınma sırasında
yollarında hasar oluşma ihtimali, atılan lehimlerinin bozulma
riski bulunmaktadır.

Atış alanına yedek PCB’ler götürülecek, bir sorun tespit 
edildiği anda yedek PCB’ler denenecektir.

Aviyonik sistem başlatılırken rampaya koyulmadan,
yerdeyken başlatılma durumunda yedek uçuş bilgisayarının
sürüklenme paraşütünü yerde açma riski bulunmaktadır.

Roketin rampaya yerleştirilmesi sırasında bir aviyonik birimi 
üyesi bulunacak ve roketin aviyonik sisteminin roketin 
rampaya yerleştirildikten sonra açıldığından emin olacaktır.
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Öngörülen Riskler

Riskin Oluşabileceği Alt Sistem Risk Nedeni Çözüm Yöntemi

Yapısal

Ray butonlarının rampaya yerleştirilmesine 
rağmen gövdeden düşmesi.

Ray butonunda vida yerine somun ya da civata 
kullanmak veya yanımızda metal için kullanılan 
hamur formunda yapıştırıcı bulundurmak.

Barutun kurtarma sistemini başlatabilmesi için 
yeterli mesafeden daha uzakta olması 
durumunda kurtarmanın sağlanamaması.

Bulkheadleri tekrardan uygun mesafelerde 
konumlandırmak.

Montaj alanına getirilen malzemelerin eksik 
olması durumunda montajın tamamlanamama 
durumu.

Yarışma öncesinde malzemeleri listeleyip her 
şeyi yedekli bir şekilde yarışma alanına 
getirmek.


