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● Atış Alan Sorumlusu
● Elektronik devre tasarımı ve yazılımı,gömülü sistem, anlık veri haberleşmesi, 

telemetri sistem altyapısı, veritabanı yönetimi.

● Takım Lideri (Kurtarma Sorumlusu)
● Yazılım, anlık veri haberleşmesi, mobil program, video transferi, genel 

koordinasyon 

● Atış Alan Sorumlusu
● Roketin mekanik montajı ve ağırlığın optimize edilmesi

● Atış Sorumlusu
● Roketin aviyonik sistem düzeni, komponent seçimi, baskı devre ve 

elektronik tasarım

● Kurtarma Sorumlusu
● Sensör ve mobil uygulama yazılımı, roket tasarımı araştırma geliştirme

● Kurtarma Sorumlusu
● Aerodinamik analizler ve mukavemet analizleri
● Paraşüt ve fırlatma mekanizması

● Atış Sorumlusu
● Roket tasarımı, malzeme seçimi, Open-Rocket çizimi
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KTR’den Değişimler 
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● Ana aviyonik sistem ve faydalı yük boyutları yeniden düzenlendi. Elektronik devrelerde fonksiyonel bir 
değişiklik olmamıştır. Boyutlarının küçültülmesi için tekrar çalışma yapılmıştır.

● Ana aviyonik ve faydalı yük veri gönderimini belirten bir led eklenmiştir. Elektronik devrelerde yapılan 
değişiklikler için yapılan analiz ve testlerde risk görülmemiştir.

● Güncel pandemi durumundan dolayı artan maliyetler ve firmaların üretim yoğunluğu sebebi ile motor tüpü ve 
gövde malzemesinde değişikliğe gidilmiş, fiberglass yerine PVC(polyvinyl chloride) tercih edilmiştir. Yapılan 
değişiklikler için analiz ve testler sayfalara eklenmiştir.

● Fırlatmada kullanılan tırnaklı yaylı sistemin, ani hareketlenmelere karşı risk içerdiği üretim aşamasından 
sonra yapılan testlerde saptanmış dolayısıyla emniyeti sağlamak amacı ile yaylı sistem düzenlenerek daha 
emniyetli ve yay kontrolü daha mümkün bir sisteme dönüştürülmüştür.

18 Temmuz 2020 Cumartesi TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Roket Alt Sistemleri 
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❑ Roketi oluşturan tüm alt bileşenlerin (burun, gövdeler, aviyonik sistem, ayrılma ve kurtarma sistemlerin) üretim ve 
tedarik durumlarının tamamlanma oranları belirtilecektir. Bu sayfa bir tablo halinde özet olarak kullanılmalıdır. Detaylar 
ilerleyen sayfalarda paylaşılmalıdır. 

Tamamlanmamış üretim/faaliyetler tanımlanacak ve bitirme tarihleri verilecektir.

Burunun %100, gövdelerin %80’inin, aviyonik sistemin %80’inin ve ayrılma ve kurtarma sistemlerinin %100’ünün 
tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Genel olarak tüm sistemler açısından bakıldığında roketin %80’inin tamamlanmış olması beklenmektedir. 

❑ %80 bitirme oranı kapsamında beklenenler: 

Tüm sistemler için üretimin tamamlanmış olup sadece boya, ince zımpara, alıştırma vb. işlemlerin kalmasıdır. 

Aviyonik sistem için ana, yedek ve faydalı yük bilgisayarlarının, sensörlerin, telemetre sisteminin bir araya 
getirilmesi, birlikte çalıştırıldığının gösterilip son paketleme işleminin kalmasıdır (Aviyonik sistemin yerleştirileceği 
yere montajlanması).

Hazır tedarik edilip yurt dışından gelecek ürünlerin gümrükten geçmiş olmasıdır. Yurtiçi tedarik malzemelerinin ise 
kullanıcıya ulaşmasıdır.

18 Temmuz 2020 Cumartesi TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roket Alt Sistem :  https://www.youtube.com/watch?v=jEl2VC3u8_0

https://www.youtube.com/watch?v=jEl2VC3u8_0
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Roket Alt Sistemleri 
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Alt Bileşen  Malzeme Üretim 

Oranı(%)

Test Açıklama

Burun Konisi  ABS %100 Tamamlandı Burun konisi ve shoulder üretimi 3B yazıcı ile tamamlandı.

 Bulkhead Alüminyum %100 Tamamlandı Roket stabilitesini sağlamak amacıyla bulkhead belirlenen çap ve ağırlıkta üretildi.

 Mapa Çelik %100 Tamamlandı Burun konisi ile gövde bağlantısını sağlamak amacı ile üretildi.

Gövde  PVC %100 Tamamlandı Aviyonik kapağı ile birlikte belirlenen çap ve boyda üretildi.

 Şok Kordonu Monofilament %100 Tamamlandı Şok kordonu roket boyunun 1,5 katı boyunda üretildi.

 Mapa Çelik %100 Tamamlandı Motor bölümünde oluşan yanma ısının aviyonik sistemlere zarar vermesini engellemek amacı ile üretildi.

 Faydalı Yük Alüminyum(Dış) %100 Tamamlandı Faydalı yük üretimi gerekli testler yapılarak tamamlandı.
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Roket Alt Sistemleri 
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Alt Bileşen  Malzeme Üretim 

Oranı(%)

Test Açıklama

Motor 

Gövdesi

 PVC %100 Tamamlandı Motor gövdesi üretimi öngörülen malzeme değişikliği ile tamamlandı.

 Motor Kundağı Alüminyum %100 Tamamlandı Motor kundağı üretimi sabitleme yüzüklerinin kundağa kaynatılması ile tamamlandı.

 Alt/Üst Motor 

Tutucu

Alüminyum %100 Tamamlandı Alt/üst motor tutucu üretimi tamamlandı.

 Mapa Çelik %100 Tamamlandı Motor bölümünde oluşan ısının diğer bölümlere verebileceği zararı engellemek amacı ile üretildi.

 

Aviyonik 

Sistem

  

Faydalı Yük 

Aviyonik

Ana Aviyonik

Yedek Aviyonik

 

 -

 

 

%100

 

Tamamlandı

Ana, yedek ve faydalı yük

bilgisayar-sensör-telemetre sistemleri birlikte

çalışma testleri tamamlandı.
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Roket Alt Sistemleri 
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Alt Bileşen  Malzeme Üretim Oranı(%) Test Açıklama

Kurtarma Sistemi 

 

 

Faydalı Yük Paraşütü

Ana Paraşüt

İkincil  Paraşüt

Polyester Kumaş

 

%100

 

 

Tamamlandı

 

Paraşütler gerekli tasarım şartlarında üretildi.

Açılma ve

dayanım testleri tamamlandı.

Ayrılma Sistemi

 

Entegrasyon Gövdesi ABS  

  %100

 

Tamamlandı

 

Entegrasyon gövdesi üretimi tamamlandı.

Yaylı sistemde yapılan değişiklik ile beraber üretim tamamlandı.

Yaylı Sistem Alüminyum

Kanatçıklar  Alüminyum %100 Tamamlandı Kanatçık üretimi ve kanatçık-motor gövdesi montajı için köşebent üretimi 

tamamlandı.

 Bağlantı Köşebent ABS
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Roket Alt Sistemleri 
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Yapılan malzeme değişikliği sonucu elde edilen simülasyon verileri: Maksimum hız(m/s) değeri 176 m/s , maksimum ivme 105 m/s2 , toplam uçuş süresi 183 s,  maksimum irtifa 
değeri 1500 m – 17.8 saniye, Mach number 0.52, yere çarpma hızı 6.89 m/s, statik marjin min:1.82; max: 2.50 olarak kayıt edilmiştir.

Burun Konisi(22 cm) Gövde Tüpü(90 cm) Motor Tüpü (76 cm)
Kanatçıklar

Paraşüt

Fırlatma Sistemi (Yaylı Sistem)

Paraşüt

Alt Motor TutucuÜst Motor Tutucu

Faydalı Yük Sabitleme 
Yüzükleri
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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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Faydalı Yük Aviyonik Kartı      Yer istasyonu

VİDEODA ÜRETİLMİŞ 
HALİ 
GÖSTERİLMİŞTİR
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Burun – Detay 
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Burun üretimimiz tamamlanmıştır. Tasarlanan burun yapısı aynı şekilde üretilmiştir. Bu konuda en dikkat edilen hususlar hava direncini daha iyi bir 
şekilde yenmek, basıncın burun konisi üzerinde üniform dağılmasını sağlayarak roket yüzeyindeki basınç değişimlerini minimize etmek olmuştur. Bu 
sayede roket, hareket edeceği yörüngeden fazla çıkmayacak ve aynı zamanda da hedeflenen irtifaya daha yakın bir şekilde çıkabilecektir. Tüm bu 
durumlar ışığında roketin burun konisi geometrisi “Ogive” olarak seçilmiştir. Kullanılan malzemede dikkate alınan hususlar, aşırı sürtünmeden 
dolayı oluşan ısı ve hava direncinden kaynaklanan, yüzeye gelen yüksek basınçlardır. Aynı zamanda burun konisi üretiminin çok hassas olması 
gerekmektedir. Bu durumlardan dolayı üretim üç boyutlu yazıcıda doluluk oranı yüksek “ABS” malzemesi ile gerçekleştirilerek hem maliyet 
indirgenmiş hem de dikkat edilen hususlar sağlanmıştır. 

Burun konisi yüzeyine gelecek olan yüksek hava basıncının, burun konisine olan zararını engellemek için yüzey üzerine çok ince kalınlıkta kaplama 
işlemi uygulanmıştır. Böylelikle yüksek basınçta malzeme yüzeyinde oluşabilecek yüzey gerilmelerinin önüne geçilerek çatlama riskinin önlenmiştir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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● Faydalı yük üretimimiz tamamlanmıştır. Bir eksik kalmamıştır.
● Faydalı yükün misyonu belirli bir bölgenin atmosferik verilerini almaktır. Faydalı yükün aviyonik devresinde hava kalitesi, basınç, 

basınca bağlı yükseklik, gps’e bağlı yükseklik, anlık sıcaklık verileri, faydalı yük koordinatları ve faydalı yükün düşey - yatay bilgileri 
alınabilecektir. Faydalı Yük elektronik kartı üretilmiş ve hazırdır. Kart, baskı devre ile elde üretilmiştir. Kartta yapılan testlerde 
sensörlerden veriler okunmuş, faydalı yük üzerindeki sensörlerden okunan değerler yer istasyonuna başarıyla gönderilmiştir. 

● Geliştirilen masaüstü yazılımı yer istasyonunun bağlı olduğu portu sürekli olarak okumaktadır. Faydalı yükten gelen değerler 
değerler belirli bir design patterne göre hazırlanarak gönderilmektedir. Bu sayede geliştirilen masaüstü yazılımı gelen 
parametreleri parçalayabilmektedir.

● Masaüstü yazılımı okunan sensör değerlerini uzak sunucuya göndermektedir. (Firebase Realtime Database)
● Roketten gelen datalar Firebase’de saklanmaktadır. Web projesi ile Firebase’den datalar okunmaktadır. Kurtarma ekibi GPS ve 

diğer gönderilen verileri görecektir. GPS verilerini Google Haritalar üzerinde görerek faydalı yük kurtarılacaktır. 
● Batarya ve veri haberleşmesi için gerekli antenler de seçilmiş ve denenmiştir. Elektronik kart faydalı yükün içerisine korunaklı bir 

biçimde yerleştirilmiştir.
● Faydalı yük üzerine bataryanın voltajını ölçen bir devre hazırlanmıştır. Batarya nın durumu yazılım üzerinden görülebilmektedir
● Faydalı yük atış sonrası yere indiğinde buzzer öterek daha kolay bulunması sağlanmıştır.
● Faydalı yük üzerine verilerin gönderildiğini belirten led yerleştirilmiştir. Veriler gönderildiği sürece led yanıp sönmektedir. Bu 

şekilde rampaya yerleştirildiğinde çalışıp çalışmadığı test edilecektir.
● Açma-kapama butonu eklenerek kartın açılıp kapanması sağlanmıştır. Bu açma-kapama butonu dışarıdan çalıştırılacaktır. Roket 

rampaya yerleştirildiğinde ekstra çaba gerektirmeyecektir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)



Herkese Açık | Public

14

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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AYRILMA SİSTEMİNE AİT YAYLI FIRLATMA SİSTEMİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK: Daha önceki raporlarda belirttiğimiz tırnaklı yaylı sistemin, ani 
hareketlenmelere karşı risk içerdiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuç, tırnaklı yaylı sistem üretildikten sonra test edildiğinde saptanmıştır. 
Bu yüzden yaylı sistem değiştirilerek daha emniyetli ve yay kontrolü daha mümkün bir sistem tasarlanıp üretilmiştir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Entegrasyon gövdesi: Entegrasyon gövdesi, pimli bir sistemin roketin ayrılacak 
parçalarını tutması ile yükümlüdür. Ayrılma durumu gerçekleştirilmek 
istenildiğinde bu pimler merkeze doğru çekilerek ayrılacak kısımların serbest 
kalmasını sağlar. Aynı zamanda yayın etkisi ile de kesinlikle ayrılma 
gerçekleşmiş olmaktadır. Üretilen parçaların detayları aşağıda 
görüntülenmektedir.

pim ( bağlantı esnasında 
uçları dışarıda)

servo motor - pim arası 
bağlantı elemanı

entegrasyon 
gövdesi

servo motor

Yaylı sistem: Yaylı sistem tasarımında 
yayın serbest kalmasıyla birlikte eksende 
daha düzgün bir şekilde hareket etmesi 
için plaka dört yerden delinmiştir. 
Buradan geçen doğrusal millerin 
aralarındaki açılar ve mesafeler aynıdır. 
Alt kısımda bulunan servo motorun 
ucunda iki adet pim bulunmaktadır. Bu 
pimler, dört adet milden ikisini 
tutmaktadır. Geriye kalan diğer iki mil ise 
fırlatma sisteminin bir arada kalmasını ve 
sabit olacak plakaları birbirine bağlı 
tutmaktadır. Aynı zamanda uzun olan iki 
milin ucundaki somunlar plakanın 
kaçmasını önlemektedir. Böylelikle yaylı 
sistemin çalışması daha emniyetli hale 
getirilmiştir.



Herkese Açık | Public

Paraşütler – Detay 
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Paraşütlerin imalatları kubbe şeklinde olacak biçimde tamamlanmıştır. 8 ayrı 
parçanın sağlamlaştırılarak birleştirilmesi stratejisi ile üretilmiştir. Bu 
dikişlerin sağlamlık testleri yapılmış ve bütün parçalar testi geçmiştir. Her 8 
parçanın orta noktasından kuş gözü açılmış ve iç tarafından polyester yassı 
yük çekme halatı ile sağlamlaştırmıştır. Bu sayede paraşüt iplerinin paraşütü 
yırtmasının önüne geçilmiştir. Spill Hole çapı, her paraşüt için çaplarının %20 
si kadar yapılmış ve stabilite korunmuştur. Paraşüt ipleri 8mm urgan halattan 
üretilmiştir. Her Paraşüt için halatların boyu düğüm yerlerini dahil etmemek 
üzere çapın yarısı olarak belirlenmiş ve paraşütün 8 noktasından kuş 
gözünden geçirilip tutturulmuştur.
 

2’ncil paraşüt
Çap: 100 cm
Spill Hole: 20 cm
Renk: Turuncu
Kumaş Türü: 
Polyester Naylon 
Kumaş
 

Faydalı Yük Paraşütü
Çap: 145 cm
Spill Hole: 29 cm
Renk: Siyah
Kumaş Türü: 
Polyester Naylon 
Kumaş
 

Ana Paraşüt
Çap: 195 cm
Spill Hole: 39 cm
Renk: Kırmızı-Sarı
Kumaş Türü: 
Polyester Naylon 
Kumaş
 

Paraşütler pizza dilimi stratejisi ile üretildiğinden katlanırken bu durum 
göz önüne alınarak kolayca yerleştirilmesi için az yer kaplar hale 
getirebilmektedir. Paraşütün roket için de kapladığı alan; 
Ana Paraşüt için 18x14cm,
Faydalı Yük Paraşütü için 18x10 cm
2’ncil Paraşüt için 14x10 cm dir. Paraşütlerin yerleştirilmesi sırasında 
Faydalı Yük paraşütü ve ikincil paraşüt aynı alanı sırt sırta paylaşıyor 
olacak bu durum alandan tasarruf edilmesini sağlayacaktır.
ANA PARAŞÜT ÇEKME TESTİ: https://youtu.be/QonXuUjIU2w
FAYDALI YÜK ÇEKME TESTİ: https://youtu.be/v6sM77uqTbY
2’ncil PARAŞÜT ÇEKME TESTİ: https://youtu.be/qGrdN0SlzMk
PARAŞÜT KATLAMA STRATEJİSİ: https://youtu.be/9VTWHa-_B2Y
PARAŞÜT AÇILMA TESTİ 1 : https://youtu.be/5guH-Nhz34
PARAŞÜT AÇILMA TESTİ 2: https://www.youtube.com/watch?v=5FMY19NobE8

https://youtu.be/QonXuUjIU2w
https://youtu.be/v6sM77uqTbY
https://youtu.be/qGrdN0SlzMk
https://youtu.be/9VTWHa-_B2Y
https://youtu.be/5guH-Nhz34I
https://www.youtube.com/watch?v=5FMY19NobE8
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Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Ana Aviyonik           Yedek Aviyonik

  Yer İstasyonu           Yer İstasyonu ( arka ) Haberleşme Anteni
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Aviyonik Sistem – Detay 
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● Ana ve yedek aviyonik sistemimiz üretilmiştir. Bir eksiği yoktur. Haberleşme antenleri de temin edilip elimizde mevcuttur ve test 
edilmiştir. Sadece devreye montajı kalmıştır. 

● AltimeterTwo için gerekli bölme hazırlanmıştır. Zarar görmemesi için gerekli hazırlıkta yapılmıştır.
● Kurtarma sisteminde kullanılan servo motorlara giden kablolar roketin içerisine sıkıntı çıkarmayacak şekilde düşünülüp 

yerleştirilmiştir.
● Elektronik devre şeması Altium üzerinde hazırlanmış devre şeması hazırlandıktan sonra baskı devre işlemine geçilmiştir.
● Daha öncesinde breadboard da test edilmiş ve yazılımı genel olarak hazırlanmış olan sistemimiz baskı devreye geçirildikten sonra 

tekrar aynı testlere tabi tutulmuştur. Aviyonik sistem üzerindeki komponentlerin her biri test edilerek doğru sonuç verdiğinden 
emin olunmuştur. 

● Yedek aviyonik sistem de baskı devre sürecini tamamlayarak test edilmiştir. Böylelikle Ana ve Yedek aviyonik sistemler 
tamamlanmıştır.

● Ana aviyonik sistem üzerinde bulunan Jiroskop ve GPS den okunan değerler telemetri ile yer istasyona gönderilirken Faydalı yükte 
olduğu gibi Masaüstü yazılımı ve Firebase’ye gönderilerek web projesi ile anlık değerler gözlemlenecektir.

● Aviyonik sistem üzerinde sensörlerden okunan verilere göre yazılım güncellemeleri yapılmaktadır. Bu güncellemeler, rokette 
fonksiyonel ve/veya mekanik bir değişikliğe yol açmamaktadır. Önceden belirlenmiş ve test edilmiş algoritma üzerinden 
ilerlenerek okunan değerlere göre bazı güncellemeler yapılmaktadır. Yarışma alanındaki şartlara göre de yapılacaktır.

● Aviyonik sistem üzerine bataryanın voltajını ölçen bir devre hazırlanmıştır. Batarya voltajı azaldığında buzzer öterek 
uyarmaktadır.

● Aviyonik sistem atış sonrası yere indiğinde buzzer öterek daha kolay bulunması sağlanmıştır.
● On Off tuşu eklenerek kartın açılıp kapanması sağlanmıştır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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● Aviyonik sistem üzerine verilerin gönderildiğini belirten led yerleştirilmiştir. Veriler gönderildiği sürece led yanıp 
sönmektedir. 

● Ana aviyonik sistem ve yedek sistem arasında veri alışverişi gözlemlenerek ana aviyonik sistemin devre dışı kalması 
durumunda yedek aviyonik sistem davranışları gözlemlenmiştir. 

● Rokette bulunan ana aviyonik sistemin yer istasyonu ile haberleşmesi tamamlanmıştır.
● Roketin ve yer istasyonunun haberleşmesinde kullanılacak antenler test edilmiştir. Antenler 900 Mhz bandında çalışacaktır. 

Aviyonik ve yer istasyonu devrelerinde haberleşme modülü olarak LORA RFM95 belirlenmiştir. Bu modüllerde 900 Mhz 
frekansında çalışacaktır.

● Haberleşme sırasında roket içerisindeki anten sabit tutulacaktır. Yer istasyonundaki anten rokete doğru tutularak stabil veri 
alınması sağlanacaktır. Kurtarma sırasında antenin yönü değiştirilerek roketin bulunması sağlanacaktır.

● Roket içerisindeki antenin kazancı yer istasyonuna göre daha düşüktür. Burada yer istasyonundaki antenin kazancı 
yükseltilerek dengelenmiştir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Seçilen kanat modeli “yamuk” kanat modelidir. Sayısı 3 adettir ve çap etrafında 120’şer derecelik açı ile konumlandırılmıştır. Kalınlık ise 0,3 cm 
olarak belirlenmiştir. Bu sayede seçilen kanat ile birlikte stabilite güvenli aralıkta tutulmuştur. Kanat malzemesi olarak “alüminyum alaşımlı metal” 
kullanılmıştır. Böylelikle hava akımının etkisinden dolayı oluşacak kuvvetlere karşı dirençli olacaktır. Hava akımının kanat geometrisine karşı 
gerçekleştirmiş olduğu aerodinamik etki CFD analizleri ile incelenmiştir.

Kanatlar motor tüpüne montajlanmıştır. Bu montajlama işlemi için “L” şeklinde olan ve boruya temas eden yüzeyi radyus eğriye sahip olan 
köşebentler kullanılmıştır. Bu köşebentlerin tasarımı yapılarak 3B yazıcıdan tedarik edilmiştir. 

Montaj elemanı olarak M4 çapında civata somun bağlantısı yapılmıştır. Köşebentler, kanadın sağ ve sol tarafında karşılıklı olarak kullanılmaktadır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

kullanılan 
köşebent

Kanatçık bağlantısı

  3’lü    
Kanatçık 
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Roket Genel Montajı

2218 Temmuz 2020 Cumartesi TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

1. GÖVDE BAĞLANTILARI

● Aviyonik sistem montajı gerçekleştirilerek 
servo motora giden kablolar sabit plakaların 
deliklerinden geçirilerek şok kordonuyla 
birlikte konumlandırıldı.

● Kurulmuş olan yaylı sistemin sabit plakaları, 
aviyonik bölümün sağında ve solunda 
bulunan mapalı sabit plakaların önüne 
konumlandırılarak köşebentler ile emniyetli 
bir şekilde  vidalandı. 

● Sol tarafta bulunan  yaylı sistemin önünde 
yer alacak şekilde öncelikle birincil paraşüt 
bağlantısı, şok kordonu üzerine 
gerçekleştirildi. Daha sonra Faydalı yük ve 
paraşütü serbest olarak gövde içerisine 
yerleştirildi. Sağ tarafta bulunan yaylı 
sistemin önüne ise ikincil paraşüt, şok 
kordonu üzerine bağlandı. 

2. BURUN KONİSİ - ENTEGRASYON 
GÖVDESİ BAĞLANTILARI

● Entegrasyon gövdesi burun konisine 
sabitlendi. Gövde kısmından gelen 
şok kordonunun ucu, entegrasyon 
gövdesinin içinden geçirilerek 
burun konisi içerisindeki sabit 
plakada bulunan mapaya özel bir 
düğüm yöntemi ile emniyetli bir 
şekilde bağlandı.

● Elde edilen burun konisi ve 
entegrasyon gövdesinin birleşimi, 
gövdeye mekanik bir pimli geçme 
ile bağlandı. Bu bağlantıda, 
entegrasyon gövdesi dışında servo 
motor ile kontrol edilebilen pim “L” 
şeklinde yol izletilerek gövdeye 
bağlandı.

3. MOTOR TÜPÜ VE ENTEGRASYON GÖVDESİNİN 
BAĞLANTISI

● Öncelikle motor tüpü ve motor kundağı bağlantıları 
gerçekleştirildi. 
Motor kundağı, üst motor tutucu ve iki adet 
merkezleme bileziği ile üç yerden merkezlendi. 
Merkezlenen motor kundağı, motor tüpünün içine 
yerleştirilerek vidalandı.  Şok kordonunun 
bağlanacağı mapa, üst motor tutucunun olduğu 
yerde boş bir yere sabitlendi. ( mapa sabitlenirken 
motor tüpünün bulunduğu bölge dikkate alınarak  
delikler emniyetli olarak delinip sabitlenmiştir. 
böylelikle motor tüpünde alt motor tutucu hariç 
boşluk yada delik oluşturulmamıştır )

● Entegrasyon gövdesi, motor tüpüne sabit olarak 
bağlandı. Oluşan motor bölümü ve entegrasyon 
gövdesi, roketin gövde bölümüne “L” şeklinde yol 
izletilerek pimli bağlantı ile bağlandı.  

GENEL MONTAJ SİMİLASYONU https://www.youtube.com/watch?v=PdNP06la3GQ 

https://www.youtube.com/watch?v=PdNP06la3GQ
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ROKET MOTOR MONTAJI : 

1)  Motor kundağı, iki adet merkezleme bileziğine ve üst motor tutucuya 
kaynaklı birleşim olarak bağlanmıştır. Bu durum bize montaj aşamasında 
kolaylık ve mukavemet açısından emniyetlilik sağlayacaktır. 

2) İlk olarak motor kundağı bölümü, motor tüpü içerisine yerleştirilir. 

3) Motor kundağı, motor tüpü ile birleştirildikten sonra, eksene dik bir 
şekilde bağlantısı yapılmıştır. Üst motor tutucu civata somun ile 
bağlandı. Merkezleme bilezikleri ile de motor kundağı, tam merkezde 
emniyetli olarak kalmıştır.

4) Motor, motor kundağına konulduktan sonra alt motor tutucu ile 
kapatılıp eksene dik bir şekilde vidalanmıştır. Alt motor tutucunun iç 
çapı, motor çapından küçük olduğu için roketin  çalışma anında motoru 
içeride tutacaktır.

Roket Motor Gövde Montajı https://www.youtube.com/watch?v=6RNk9lPEOps

https://www.youtube.com/watch?v=6RNk9lPEOps


Herkese Açık | Public

Atış Hazırlık Videosu

2418 Temmuz 2020 Cumartesi

ATIŞA HAZIRLIK VİDEOSU
https://www.youtube.com/watch?v=eHr5DaL2YyU

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Roketin motor tüpü ve gövde malzemelerinde 
fiberglass malzeme yerine PVC malzeme tercih 
edilmiştir. ( Gelişen pandemi dönemi ile birlikte 
fiyatların arttığını gözlemlenmiş ve sağlanan 
maddi desteği daha iyi kullanmamız gerekti. 
Maliyeti de göz önünde bulundurulduğunda 
gerekli mukavemetin sağlandığı malzemeyi 
PVC olarak belirledik. Yapılan analiz sonuçları 
ve test sonuçları ile bu durumun doğruluğu 
sağlanmıştır.) 
PVC Boru İçin Gerilme ve Yer Değiştirme 
Analizi

https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=250
https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=272

Mukavemet Testleri : https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=30

https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=250
https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=272
https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=30
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Burun Konisi Burun konisi üzerine gelen hava basıncı yaklaşık olarak 13870 
Pa’dır. Burun konisi alanına etkidiğinde yaklaşık 17 Kg ağırlığa denk 
gelmektedir. 

Yaklaşık olarak 17 kg ağırlıkta bir cisim burun konisi üzerine 
bastırılmıştır. Hasar durumu gözlemlenmemiş olup emniyetli 
ve dayanıklı olduğu tespit edilmiştir. Analiz sonuçları da 
doğrulanmıştır.

Gövde Gövde (PVC)  üzerine etkiyen hava akışkanı basıncı çok düşük 
olduğu için analiz edilmemiştir. Sadece pim yuvası analiz edilmiştir. 
Analiz görüntüsü ve değerleri bir önceki sayfada yer almaktadır.

Gövde iki yolla test edilmiştir. Birincisi, yüksekliği 15 
metreden 1 Kg ağırlık ile atılmıştır. Diğer test ise gövde 
kısmı yere sertçe vurulmuştur. Test sonucunda bir problem 
görülmemiştir.

Motor 
Kundağı

Motor kundağı, aliminyum alaşımlı malzemeden üretilmiştir. 
Merkezleme bilezikleri kaynaklı birleştirme ile birleştirilip mukavemeti 
iyileştirilmiştir. Üst motor tutucuya gelen itki gücünden dolayı analiz 
yapılmış ve kalınlığı 7 mm ayarlanmıştır.

1702 N yaklaşık olarak 170 Kg’a denk gelmektedir. Anlık 
darbenin oluşması için çekiçle sertçe vurulmuştur. Bu 
durumda malzemede herhangi bir deformasyon  
görülmemiştir. 

Yaylı sistem 
plakaları

yaylı sistem plakalarında yay yüküne maruz kalan plakalar 
aliminyum alaşımlı metalden yapılmıştır. Yay yükünün analizi ile 
yükleme yapıldığında plakadaki yer değiştirme miktarının 1 mm’den 
daha az olduğu gözlemlenmiştir.

Yaylı sistem kurulduğunda kontrol edilmiştir.

   MATERYAL                                                   BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZ                                                                                       TEST SONUCU
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              MATERYAL                                                      ANALİZ                                                                                   TEST SONUCU

                  Paraşütler

Paraşütler kurtarma sisteminde önem arz etmektedir. Yapılan analizler 
sonucunda paraşüt kubbeli (i.e. Spill Hole) türde seçilmiştir. Analizlerde 
dikkat edilen en önemli hususlardan birisi paraşüt kubbesi açıklığı ve 
paraşüt çapı arasındaki optimizasyondur. 

Faydalı yük paraşütünde 4kg yükü, birincil paraşütte 10 kg yükü ve 
ikincil paraşütte 10 kg yükü birincil paraşütle birlikte taşımak üzere 
istenilen hız aralıklarına göre sürükleme kuvvetleri hesaplanmış ve akış 
analizi modellenerek hava akışının davranışı izlenmiştir. 

Hesaplamalar sonucunda paraşüt çapları ve delik çapları (paraşüt 
çapı-spill hole oranı %20) belirlenmiştir. 

Paraşütler kesildikten sonra etrafına 8 adet ip 
bağlantısı yapılmıştır. Bağlantı yerlerinin 
mukavemeti önem arzettiği için metalik halkalar 
kullanılmıştır. Dikilen bölümler iki taraflı olarak 
çekilerek dikiş kuvvetleri kontrol edilmiştir. 

Paraşütün uçuş testi için belirli yüksekliklerden 
ağırlıklarla atışlar gerçekleştirilmiştir. Yapılan 
analiz ve testlerin doğruluğu sağlanmış ve 
emniyetli bir şekilde de şok kordonuna 
bağlanmıştır.

ENTEGRASYONU 
GÖVDESİ

Entegrasyon gövdesi, pimli bir sistemin roketin ayrılacak parçalarını 
tutması ile yükümlüdür. Ayrılma durumu gerçekleştirilmek 
istenildiğinde bu pimler merkeze doğru çekilerek ayrılacak kısımların 
serbest kalmasını sağlar.

Yapılan testte entegrasyon gövdesi başarıyla 
tutmuş pimler çekildiğinde başarıyla ayrılmıştır

YAYLI SİSTEM Roket gereken irtifaya ulaştığı zaman yaylı sistemin çalışıp kurtarmayı 
tetiklemesi gerekmektedir.

Yapılan testte pimler denenmiş ve başarıyla 
açılıp kapanmıştır

Fırlatma sistemi  https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=690

https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=690
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TEST YÖNTEMİ TEST DÜZENEKLERİ TEST SONUÇLARI

Baskı devre sonrası faydalı yük, ana aviyonik ve yedek aviyonik 
sistem üzerindeki sensörlerin tek tek test edilmesi Üretilmiş olan elektronik devreler ve sensör kütüphaneleri 

Sensörlerin tümünden veriler okunmuştur. Yazılım testleri 
kısmında sensörlerden verilerin okunarak serial port ekranında 

gösterilmiştir. Donanım testleri ile birlikte okunan değerlerin 
doğruluğu test edilmiştir

Algoritma üzerinde bulunan apogee noktası test edebileceğimiz 
değere indirgenerek motorların tetiklenmesi Belirli bir yükseklikten aşağıya elektronik devrenin indirilmesi

4. kattan 3. kata elektronik devre indirilerek yüksekliğin azalması 
simüle edilmiştir. Yeterli seviyeye gelindiğinde motorlar 

tetiklenmiştir.

Telemetri modüllerin veri gönderim ve alım algoritmalarının test 
edilmesi

Verilerin okunmaması veya maksimum ne kadar uzunlukta veri 
gönderimi sağlandığı testi 

Datasheet üzerinde belirtilen 256  byte veri transferini başarıyla 
gerçekleştirmiştir. Gönderilen verinin sıklığı 200 milisaniyenin 

altına düştüğünde bir önceki gönderilen veri ile çakışmalar 
yaşanmaktadır. Yeterli aralıklarda veri gönderimi sağlanmaktadır

Uart ile haberleşme Ana aviyonik ve yedek aviyonik sistem

RX - TX pinleri kullanılarak veri gönderildiğinde ve alındığında  
serial monitör üzerinden izlenmiştir. Sonrasında ana aviyonik 

sistemden veri okunmaması veya hiç veri göndememesi 
durumunda yaşanan koşullara göre yedek aviyonik sistem aktif 

deaktif konumunda çalışması sağlanmıştır.

Aviyonik ve faydalı yük için verilerin sağlıklı şekilde okunması https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=725
Masaüstü ve Web yazılım  https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=1031

https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=725
https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=1031
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TEST YÖNTEMİ TEST DÜZENEKLERİ TEST SONUÇLARI

Ana, Yedek ve Faydalı yük aviyonik sistemlerinin testi yapılmıştır. Burada 
kullanılan bütün sensörlerden veri alınıp alınmadığı test edilmiştir. Batarya, 

telemetri sistemi, kurtarma sistemi birlikte test edilmiştir.

Üretilmiş olan Ana, Yedek ve Faydalı Yük 
Aviyonik Kartları

Yapılan testte kart üzerindeki bütün sensörlerden veri alınmış, telemetri sistemiyle başarılı 
olarak veriler yer istasyonuna gönderilmiştir. Servo motorun tetiklenip tetiklenmediği ölçülüp, 

uygun verilerde başarıyla tetiklenip kurtarma sistemi çalıştırılmıştır.

MQ-135 Hava Kalite Sensörü’nün stabilitesi test edilmiştir. Sensöre çeşitli gazlar 
tutulmuştur.

Üretilmiş olan Faydalı Yük Aviyonik Kartı
Yapılan testte sensöre çakmak gazı, karbondioksit verilmiştir olup belirli değerler alınmıştır. 

Sensörün oksijene karşı verdiği değerde ölçülmüştür.

Aviyonik kartlara vakum testide yapılmıştır. Kartların basınca karşı verdiği değer 
ölçülmüştür. Faydalı yük ve yedek aviyonik sistemde bulunan BMP-280 basınç 

sensörünün basınca karşı verdiği tepki ölçülmüştür.

Üretilmiş olan Ana, Yedek ve Faydalı Yük 
Kartları

Test sonucunda BMP-280 basınç sensörü başarıyla test edilmiştir. Sensörün verdiği değerlere 
göre irtifalar ölçülmüştür. Kartların basınç değişime karşı verdiği tepki başarıyla test edilmiştir.

Buzzer’ın test edilmesi. Buzzer kartların açılışında ve kurtarma sırasında yardımcı 
olması amacıyla kullanılmıştır. Çalışıp çalışmadığı test edilmiştir.

Üretilmiş olan Ana, Yedek ve Faydalı Yük 
Kartları

Yapılan testte buzzer başarıyla test edilmiştir. İstenilen ses tonunda da çalışabilmektedir. 
Kurtarma sırasında faydalı olacağı düşünülmektedir.

Li-Po pil testi. Roket içerisindeki kartları besleyecek olan bataryanın yeterli sürede 
gerekli gücü vermesi gerekmektedir. Aynı zamanda kartları beslerken kayıplarında 

en az olması istenmektedir. Bundan dolayı uygun batarya seçimi yapılmıştır. 
Devrenin çektiği akım ölçülerek test edilmiştir.

Üretilmiş olan Ana, Yedek ve Faydalı Yük 
Kartları

Test sonucunda kartların çektiği akımlar en zirve noktasında ölçülmüştür. Bütün komponentlerin 
akım çektiği anda gerekli akım değeri alınmıştır. Bu bilgiler değerlendirilerek gerekli batarya 

kapasitesi hesaplanmıştır. Seçilen batarya kapasitesi devre üzerinde test edilerek ne kadar süre 
enerji verdiği tekrar başarıyla ölçülmüştür. Aynı zamanda bataryanın roket içerisinde 

beklenmeyen durumda zarar vermemesi için koruyucu kap yapılmıştır.

Balon Testi - Pandemiden dolayı yapılamamıştır.
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TEST YÖNTEMİ TEST DÜZENEKLERİ TEST SONUÇLARI

Ana Aviyonik ve Faydalı Yük aviyonik kartların yer istasyonları ile 
haberleşme testide yapılmıştır. Kullanılan Lora RFM95W modülü 

ile sensörlerden alınan veriler yer istasyonuna gönderilmiştir.

Üretilmiş olan Ana, Faydalı Yük Aviyonik Kartları ve

Yer İstasyon Kartları

Yapılan testte yer istasyonuna başarıyla veriler gönderilmiştir. 
Sensör verilerinin değişimine karşın iletim hızı ölçülmüştür.

Ana ve yedek aviyonik arasındaki haberleşme testinde ana 
aviyonik devre dışı kaldığında yedek aviyonik sistemin devreye 
girmesi ile test edilmiştir. Yapılacak test sonucunda ana aviyonik 
sistem üzerinde okunan sensör değerleri okunamadığında veya 
ana aviyonik sistemde güç kesintisi olduğunda yedek aviyonik 
sistemin devreye girmesi beklenilmektedir. Ana aviyonik sistem 
üzerindeki sensörlerden veriler tekrar okunmaya başladığında 

ana aviyonik sistem kontrolü eline alarak yedek aviyonik sistemi 
devre dışı bırakmıştır.

Üretilmiş olan Ana ve Yedek Aviyonik Kartları

Test başarıyla gerçekleştirilmiştir. Ana aviyonik sistemde 
herhangi bir sensörden veri alınamadığında veya güç 

kesildiğinde yedek aviyonik sistem devreye girmiştir. Ana 
aviyonik sistemden veriler geldiğinde ise yedek aviyonik sistem 
devre dışı kalıp tekrardan ana aviyonik sistem devreye girmiştir.

Telemetri Test Videosu https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=471

https://youtu.be/YhmColqjT6Q?t=471
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Montaj Süreci

Çelebi Roketinin montajı takım halinde yapılacaktır. Takımdaki herkes montajdan sorumludur. Bütün takım roketin her bileşeni hakkında yeterli bilgiye sahiptir. Montaj esnasında 
oluşabilecek parça çıkması - kopması - paraşüt bileşenlerinin çıkması gibi durumlar için takımın alet çantası, dikiş çantası, yapıştırıcı ve birleştirici malzemeler, yedek halatlar, 
önceden 3D basılmış yedek parçalar ve tahminimiz dışı gelişebilecek durumlar için 3D yazıcı takımın yanında bulunacaktır. 

Fırlatma Süreci

Montaj işlemi bittikten sonra roket rampaya taşınacaktır. Roketin rampaya taşınmasından Yakup DURMUŞ ve Hasan YALÇIN sorumludur. Roketin rampaya yerleşmesinde daha 
fazla iş gücü gerekebileceği için, roketin rampaya yüklenmesinde Kardelen GÜNDOĞDU, Mustafa KAYADUMAN ve Candaş YURDAKUL  sorumludur. Roketin ateşlenmesi 
Yakup DURMUŞ ve Şeyma SARIGİL tarafından yapılacaktır.

Kurtarma Süreci ve Stratejiler

Kurtarma ekibi sorumlusu Burak YILMAZ, Şeyma SARIGİL ve Candaş YURDAKUL’ dur. Takımın geriye kalanları da kurtarma sisteminde görev alacaktır. Kurtarma sisteminde 
mobil ve web uygulamalar ile alıcı verici telemetri sistemleri aktif rol oynayacaktır. Uygulamalar takımın bütün üyelerinde bulunacaktır ve istenilen her cihaza yüklenebilecektir.  
Mobil ve Web uygulamalar üzerinden roket takibi, yazılımın gidişatı ve anlık hataların düzeltilmesi konusunda sorumlular Burak YILMAZ ve Şeyma SARIGİL’ dir. Faydalı Yükün 
ve Roket Parçalarının fırlatma sonrası geri getirilmesi Candaş YURDAKUL sorumluluğundadır. 

Fırlatma Sonrası Stratejiler

Fırlatma sonrası roketi toplamaya giden arkadaşların yorgun olmaları ihtimali göz önüne alınarak toplamaya gidenler ve fırlatma sonrası birleştirme montajını yapanlar farklı 
kişiler olacaktır.
Fırlatma sonrası roketi toplamaya gidenler: Mustafa KAYADUMAN, Candaş YURDAKUL, Burak YILMAZ.
Fırlatma sonrası roketi yeniden birleştirenler: Hasan YALÇIN, Yakup DURMUŞ, Şeyma SARIGİL, Kardelen GÜNDOĞDU.
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Problemin Hangi Aşamada 
Ortaya Çıkabileceği

Olası Problem Planlanan Çözüm Kimin Tarafından 
Gerçekleştirileceği

MONTAJ SÜRECİ Entegre parçalarında çatlak 
oluşması.

3D yazıcıdan ihtiyaç fazlası parça 
çıkarılması ve atış alanına giderken 
tedarık çantasında bulundurulması.

HASAN YALÇIN

MONTAJ SÜRECİ Vidalama noktalarındaki vidalardan 
bir veya birkaçına zarar gelmesi ya 

da kaybolması 

Kullanılan vidaların, suntaların ve 
vidalama malzemelerinin 

yedeklerinin alet edevat çantasında 
bulundurulması.

BÜTÜN EKİP

MONTAJ SÜRECİ Paraşütün roket içerisinde 
yerleşiminin yapılamaması

Yanlış katlanması ihtimali olabilir. 
Katlama stratejisine göre yeniden 

katlanması.

ŞEYMA SARIGİL

MONTAJ SÜRECİ Bütünleştirme esnasında fırlatma 
yayının yeterince sıkışmaması

Yaylı sisteme yapılan yeni alternatif 
için alınan farklı yayların 

yedeklerinin atış alanında 
bulundurulması

CANDAŞ YURDAKUL - 
HASAN YALÇIN

KURTARMA SÜRECİ Telemetrinin diğer elektronik 
parçalardan etkilenmesi 

Aviyonik bölmesinde bir cep 
oluşturulması 

CANDAŞ YURDAKUL
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Problemin Hangi Aşamada 
Ortaya Çıkabileceği Olası Problem Planlanan Çözüm Kimin Tarafından 

Gerçekleştirileceği

FIRLATMA SÜRECİ
Mobil ve Web ortamından 

kaynaklanan yazılımsal veya sunucu 
hataları

Yazılımsal hataların anlık çözümünün 
sağlanması ve sunucu da hata varsa 

yedek sunucu bulundurulması.

BURAK YILMAZ - 
ŞEYMA SARIGİL

FIRLATMA SÜRECİ Elektronik aksanlar için gerekli 
bataryanın bitmesi

Atışa gelmeden önce bütün 
sistemlerin bataryalarının kontrolü, 

şarj aletinin atış alanında 
bulundurulması ve yedek batarya 

bulundurulması

YAKUP DURMUŞ -
MUSTAFA KAYADUMAN

MONTAJ SÜRECİ Aviyonik Kartlarda Arıza Oluşması Havya, lehim kablo vb. kullanılarak 
çözüm bulunması

YAKUP DURMUŞ -
MUSTAFA KAYADUMAN

KURTARMA SÜRECİ
Paraşüt açılırken kuş gözüne zarar 
gelmesi sebebiyle paraşütün uçtan 

yırtılması ihtimali

Kuş gözünün arkasına önlem için 
koyulan polyester yassı halatın 

etranın yakılarak sertleştirilmesi.
ŞEYMA SARIGİL

KURTARMA SONRASI SÜRECİ
Kurtarma sonrası roketi bütünleştirme 
esnasında spesifik konular ile alakalı 

sorun olması

Kurtarma sonrası roketi toplamaya 
giden kişilerin alternatifi olabilecek 
kişilerin yeniden bütünleştirme için 

hazır bekliyor olması

BÜTÜN EKİP


