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KTR’den Değişimler 

3

❑ Gövde iç tüpleri, KTR’de belirtilen PVC yerine PLA’dan üretilmiştir. Sebebi,  PVC için istenilen ölçülerde enjeksiyon 

kalıpla boru üretimi çok maliyetli olacağından 3 boyutlu yazıcı ile üretimi tercih edilmiştir.

❑ Burun kademesi için Fiber sarım makinesi ile tarafımızca üretileceği KTR’de belirtilmiş, fakat pandemi nedeniyle üretim 

el yatırma yöntemi ile yapılmıştır.

❑ Paraşüt baca çapları, normal çapın %20’si iken daha güvenli bir yere iniş hızı elde etmek amacıyla %10’a daraltıldı.

❑ Aviyonik bölüme tedbir amaçlı GSM ile konum haberleşmesi eklendi.
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Roket Alt Sistemleri 
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Roket Alt Bileşenleri Malzeme Tamamlanma Oranı Tedarik Durumu Açıklama

Burun Cam Elyaf %100 Mevcut
Üretim tamamlanmış olup, 

boya ve ince zımpara 

işlemleri yapılmıştır.

Gövde Cam Elyaf %80 Mevcut
İnce zımpara ve boya 

işlemleri devam etmektedir.

Aviyonik Sistem - %80 Mevcut
Roketin tüm alt sistemleri 

mevcuttur. Sadece 

montajlanması kalmıştır.

Yaylı Fırlatma Sistemi Yay Çeliği %100 Mevcut
Yay ve tüm alt bileşenleri 

üretildi.

Kurtarma Sistemi-

Paraşütler
Ripstop Nylon %100 Mevcut

Tüm paraşütlerin dikimi ve 

üretimi tamamlandı. Şok 

kordonu ve halat bağlantıları 

yapıldı.
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Burun görseli Paraşüt görseli Aviyonik 

Bölümü

Kanatçık & 

Motor 
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Yaylı Fırlatma 

Sistemi 

görseli
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Burun Kademesi 

Kısa İç Tüp

Burun Kademesi

Burun Aviyonik 

Sistem Bölümü

Faydalı yük

Roket İç Elemanlar

İtki kademesi gövde tüpü

Yaylı Fırlatma Sistemi

Gövde Aviyonik 

Sistem Bölümü

Paraşütler

Motor Yatağı

Kanatçıklar
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Roket Alt Sistemleri

Mekanik Görünümleri ve Detayları 
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Burun ve Faydalı Yük Mekanik Görünüm
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Burun Kademesi Üretilmiş Burun Kademesi

Faydalı

Yük 

Üretilmiş Faydalı Yük 

Görüntüsü

Faydalı Yük ve Faydalı Yük 

Bölümü 
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Burun – Detay 
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▪ Haack Serisi -Von Karman geometrisi tercih edilerek tasarlanan burun kademesi 60sqr((arccos(1-2(x/500))-0.5sin(2arccos(1-2*(x/500))))/pi) denklemine

göre SolidWorks programında çizildi.

▪ Çizilen bu burun detayına göre kalıp tasarımı yapıldı.

▪ Kolay işlenebilir olması ve matriks malzemesine yapışmayacağı (kalıptan ayrılma) düşünüldüğünden kalıp malzemesi olarak Alüminyum seçildi.

▪ 120mm çapında 802mm uzunluğunda Alüminyum parça kestirildi. Kullanılacak tezgahlar için bağlama payı bırakıldığından malzeme uzun kestirilmiştir.

▪ Kalıp malzemesi ilk olarak manuel torna tezgahına bağlanarak 112mm çapa düşürüldü ve punta delikleri delindi.

▪ SolidWorks aracılığı ile çizdiğimiz kalıp tasarımı Mastercam programına aktarılarak tezgah için gerekli tanımlamalar yapıldı.( Kesme hızı, devir sayısı, talaş

derinliği vs.)

▪ Kalıp CNC tezgahında puntalanarak işlenmesi gerektiği için iki basamaklı bir işlem gerçekleştirildi.

▪ Birinci basamakta burunun uç kısmından 20mm geriye kadar talaş kaldırma işlemi yapıldı. Böylelikle uç kısımdaki punta deliğinden yararlanılmaya devam

edildi.

▪ İkinci basamakta ise tekrar Mastercam programında burun uç kısmı için ayrı CAM yazılarak punta deliği olmadan hassasiyetle işlendi.

▪ Kalıp bu şekilde üretildikten sonra kompozitçeye götürülerek aerodinamik formun bizim için önemi anlatıldı. Dikkat etmesi gereken hususlar aktarıldı.

▪ Roketin burun konisi fiberglass (cam elyaf) el ile sarım yöntemiyle ilave olarak polyester reçine işlemi aracılığıyla sarım işlemi istediğimiz ölçüde

hazırlanmıştır.

▪ Üretim videosu: https://youtu.be/Hcnk41ZecDI
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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▪ Roket maksimum irtifaya ulaştığında servo motorların uçuş bilgisayarından aldığı komut ile burun tespit parçası üzerinde

bulunan yuvalardaki kilit kancalarının geriye doğru hareketiyle burun serbest kalmaktadır.

▪ Burnun serbest kalmasından sonra uçuş bilgisayarından gelen komutla yay kilit sistemini oluşturan 2 adet solenoid kilidi

serbest kalacaktır. Yayın yerde sıkıştırılmasıyla oluşturulan potansiyel enerjisi, yayın serbest kalmasıyla kinetik enerjiye

dönüşecektir. Bu enerji dönüşümü sonucu yayın oluşturmuş olduğu itme kuvveti vasıtasıyla itki kademesi iç tüp içerisinde

bulunan faydalı yük ve paraşütlerin çıkması sağlanacaktır.

▪ Faydalı yük için 82mm çapında 75mm uzunluğunda silindirik metal kalıp hazırlandı.

▪ Parça şeklinde alınan kurşunlar metal kalıp içerisine atılarak ısıya maruz bırakıldı. Ergime sıcaklığını geçen kurşun sıvı

ergiyik hale gelerek kalıp şeklini aldı.

▪ Döküm işleminin ardından kurşun kalıptan ayrılarak tornada yüzeyleri temizlendi ve istenilen ağırlığa getirildi.

▪ Faydalı yük üretim videosu: https://www.youtube.com/watch?v=sQTIh3-0_Vc&feature=youtu.be

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

https://www.youtube.com/watch?v=sQTIh3-0_Vc&feature=youtu.be
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Paraşütlerin 3 Boyultu Görünümü (CAD)

İtki Kademesi Tepe 
Paraşütü

İtki Kademesi Ana Paraşütü Burun Kademesi Tepe 
Paraşütü

Burun Kademesi Ana 
Paraşütü

Üretilmiş Paraşütlerin Görüntüsü

Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Ayrilma Sistemi 3 Boyutlu Görünümü (CAD)

Üretilmiş Ayrılma Sistemi Görüntüsü
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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➢ Ayrılma sisteminin temelini oluşturacak olan selenoid kilide bağlı yayın üretimi paslanmaz çelik malzemesi kullanılarak 

gerçekleştirildi.

➢ Yay üretimi torna tezgahında, silindir etrafına paslanmaz çeliğin sarılması ile yapıldı. Daha sonrasında menevişleme

işlemi yapılarak yayın enerji tutma kapasitesi artırılarak yay potansiyelinin artması sağlanmıştır.

➢ İtki kademesi üst bölgesinde ve taşıyıcı ring içerisine yerleştirilmiş 2 adet servo motordan oluşan kilit mekanizması 

bulunmaktadır. Bu teçhizatlarla burun kademesi ve itki kademesi birleştirilmesi(tespitlenmesi) sağlanmaktadır.

➢ Burun ve itki kademesinin kilit sistemi açılmasından sonra yayın tetiklenmesiyle birleştirilen burun ve itki kademesinin 

ayrılması gerçekleşecektir. Böylelikle üzerinde bulunan paraşütleri ve faydalı yükü gövdeden dışarı itecektir. Bu itki ile 

birlikte roket gövdesi içerisinde bulunan paraşütler ve faydalı yük birbirini takip ederek dışarı çıkacaktır. Bu adım aynı 

zamanda tepe paraşütlerinin de açılmasını sağlayacaktır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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Paraşütler – Detay 
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Her bir paraşütün üretimi;
1) 8 parça olacak şekilde bölünüp üçgen dilim geometrilerine ayrılıp daha sonra bu dilimlerin koordinatları belirlenerek AutoCAD
programında çizim ve şema oluşturudu.
2) Oluşturulan üçgen dilim şemaları dikiş payı da göz önüne alınarak CNC lazer kesim yöntemi ile kesildi ve üçgen kumaş dilimleri elde edildi.
3) Elde edilen 8 adet üçgen kumaş dilimi terzide dikim yöntemiyle hava geçirmeyecek şekilde dikkatlice birleştirildi.
4) Birleştirilen kumaş bütününe ip bağlantıları ve şok kordonları eklendi.

Bu aşamalar tamamlanmış olup kurtarma için gerekli olan tüm paraşütlerimiz atışa %100 oranda hazır durumdadır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

İtki ve Burun kademesinde bulundan Tepe ve Ana paraşütleri roket kademelerinin güvenli yere iniş hızı aralığına 
ulaşmasını sağlayacaktır. Test videoları ve yapılan hesaplamalar ile düşüş hızı yaklaşık 8 m/s olarak bulunmuştur.

Roket maksimum irtifaya ulaşıp ayrılma mekanizması görevini tamamlamasının ardından öncelikle tepe 
paraşütleri açılacak, 500 m irtifaya ulaşana kadar roketi yavaşlatacak ve ana paraşütlerin açılması için öncü 
olacaktır. 500 m irtifanın altına düşüldüğünde aviyonik sistem 2. paraşütleri açacak ve roketi güvenli bir şekilde 
yere indirecektir.

Şok kordonları her bir kademenin uzunluğunun 1.5 katı uzunluğunda üretimi gerçekleştirildi. Böylece ip veya 
paraşütlerin dolanması gibi riskler minimuma indirildi. Her bir paraşütün kendi şok kordonu olmak üzere toplam 
4 adet şok kordonu kullanıldı.
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Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Aviyonik Sistem
3 Boyutlu Görünümü 

(CAD) 

Üretilmiş 
Aviyonik Sistem

Görüntüsü

Üretilmiş 
Devre

Görüntüsü
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Aviyonik Sistem – Detay 
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❑ Aviyonikler roketin kurtarma işlevlerinin yerine getirilmesi, uçuş sonrası roket parçalarının konum tespiti ve yer istasyonu ile anlık veri(konum, yükseklik, basınç) aktarımı yapan

sistemlerdir. Sistemimiz bu parametreler yönünde oluşturularak tüm işlevleri yerine getirebilecek şekilde tasarlanmış ve üretimi gerçekleştirilmiştir. Aviyonikler toplamda 4 sistemden

oluşmaktadır. Bunlardan 2 tanesi ana sistem 2 tanesi de yedek sistem görevi görmektedir. Faydalı yük burun ile birlikte indiğinden, burun kademesi(ana ve yedek) ve itki kademesinde(ana ve

yedek) aviyonikler mevcuttur.

❑ Sistemimizde ana ve yedek aviyoniklerde farklı sensörler tercih edilmiştir. Ana sistemde yükseklik verisi ön planda tutulurken yedek sistemde ivme verisi ön planda tutulmuştur. Bu durumun

ana nedeni çevre koşullarından herhangi bir sensör etkilenir işlevini yerine getiremezse diğer sensörün kurtarma işlevlerini yerine getirmesidir. Ancak sensörün herhangi bir durumdan dolayı

işlevini yerine getiremiyor olması da bu durumu gerekli kılmıştır. Sensör çalışıyor olsa bile anlık yanlış(hatalı) veri gönderimi ile sistemde hataya neden olabilmektedir. Bu durumun önüne

geçilebilmek için sensör verileri olabildiğince stabilize edilmiştir ve tek bir sinyalde kurtarma sistemlerini aktif etmek yerine sürekli sinyal olması beklenmektedir. Anlık veri ile oluşabilecek

muhtemel hatanın önüne bu şekilde geçilmiştir.

❑ Ana ve yedek olmak üzere tüm sistem oluşturulmuş ve bütünüyle test edilmiştir. Anlık veri aktarımı denemeler sonucu başarılı bir şekilde sağlanmıştır. Veri aktarımı mesafesi yapılan ilk testte

yetersiz kalmıştır. Eklenen antenler ve modül değişikliği ile istenilen mesafe elde edilmiştir.

❑ KTR'de de belirtildiği gibi sistemimizin ana çalıştırıcısı Arduino olacaktır. Sistemimizde değişen bileşen XBee Pro S2C yerine XBee Pro S3B tercih edilmiştir.. Değişimin sebebi ise XBee

modüllerinin Avrupa ve Avrasya bölgesinde kullandığı protokollerden dolayı maksimum çekim alanına ulaşamamasıdır. KTR’de sisteme anten ekleneceği belirtilmiştir. Antenler tedarik

edilmiştir. Verici XBee’ler için 8dBi lik 900 MHZ’de çalışan antenler tedarik edilmiştir. Alıcı(yer istasyonu) tarafındaki XBee için de 11 dBi’lik 900 MHZ’de çalışan parabolik LPDA anten

tedarik edilmiştir.

❑ Devrenin PCB basım süreci devam etmektedir ve ana sistem hazır hale getirilmiştir. Sistemin çalışma mantığını ise: Roket 600 metreyi(yere olan uzaklık) geçtiğinde (Tuz Gölü’nün Rakımı

900 metredir. 900 metre başlangıç olarak referans alınmıştır ve bu nokta 0 metre alınacaktır.) 1 saniye aralıklarla alınan yükseklikler birbirinden çıkartılacaktır ve sonuç negatif olduğunda

bilgisayar roketin maksimum yükseklikte olduğunu ve artık düşüşe geçtiğini anlayacaktır. Ardından önce burun ile gövdenin arasındaki 2 kilidi açacak olan 2 servo motoru döndürecektir.

Daha sonra yay mekanizmasını tetikleyecek olan 2 Selenoidi kilit tetiklenecek ayrılma tamamlanacaktır. Bu aşama aynı zamanda tepe paraşütlerinin de açılmasını sağlayacaktır. Roketin itki

kademesi 2.defa 500 metreye geldiğinde ise ana paraşüt mekanizmasını tetikleyecek olan 3.Servo motoru çalışacaktır.

❑ Video: https://youtu.be/xJzUamtD-6U
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Aviyonik Sistem – Detay 
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❑ Roket 250 metreye geldiğinde ise buzzer ses sensörü çalışacaktır ve roket düştüğünde yerini bulmamızı kolaylaştıracaktır. Roketin konumu aktif olarak takip edilecektir. Bilgisayara bağlı

olan (Arduino+XBee+LPDA Parabolik Anten) yer istasyonu sayesinde Enlem ve boylam bilgisi Arduino IDE seri ekranına düşecektir. Roketin gövdesinde bulunan Micro SD Kart

Modülünde de yükseklik, sıcaklık ve basınç verileri depo edilecektir.

❑ Burun kademesindeki ana sistemde yine Arduino kullanılmıştır. BMP180 sensöründen alınan irtifa bilgisine göre roketin burun kademesi 2.defa 500 metreye geldiğinde itme çekme

Selenoidi tetikleyecektir ve burnun paraşüt mekanizmasını çalıştırarak görevini tamamlayacaktır. Aynı şekilde 250 metreye gelindiğinde buzzer ses sensörü çalışacaktır ve burun kademesinin

yerini bulmamızı kolaylaştıracaktır. Burun konumu da itki kademesi gibi anlık olarak takip edilecektir ve XBee Pro S3B yardımıyla konumu yer istasyonuna iletilecektir. Enlem ve boylam

bilgisi yer istasyonunun seri ekranında gözükecektir.

❑ Ana ve yedek sistem arasındaki geçiş ise KTR’de belirtildiği gibi 3 kablolu haberleşme ile olacaktır. Arduino’dan yedek sisteme HIGH verisi gidecektir. Eğer yedek sistem hiçbirinden HIGH

verisi alamazsa eyleyicileri (Servo Motorlar, Kilit selenoidler ve İtme Çekme Selenoidi) kendisi yönetecektir. Eğer sensörlerdeki veriler çok sık bir şekilde anlamsız olarak alınıyorsa arduino

pinleri üzerinden yine LOW verisi gönderilecektir. Ana sistemde bozukluk olduğunu anlayan yedek sistem devreye girecektir. Ana sistemde çalışan kısım varsa tamamen kendini

kapatacaktır. Burunda da aynı geçiş sistemi uygulanacaktır.

❑ Yedek Sistem için KTR raporunda 2 farklı işlemci ile hazırlandığımızı belirtmiştik. Yapılan testlere bağlı olarak STM32’i PIC18F45K22’e oranla daha iyi çalıştırdığımızı gözlemledik. Yedek

sistemimizin STM32F103C8 serisi ile olacağını kesinleştirmiş bulunmaktayız. Tüm sistemler tek bir anahtarlama ile aktif edildiğinde ana sistemin yedek sisteme oranla daha geç girme riski

göz önüne alınarak yedek sistem 10 saniye gibi bir beklemeden sonra gelen HIGH-LOW verilerini okumaya başlayacaktır. Eğer pinlerden gelen veriler LOW’a düşerse yedek sistem devreye

girecektir. Yedek sistemin gövde kısmı en yüksek irtifaya ulaştığını 10DOF üzerinde bulunan gyro-ivme yardımıyla algılayacaktır. Roket yan yattığını algılandı anda 2 servo moturu aktif

eder ardından 2 kilit selenoid ile tepe paraşütü fırlatılır. Roket 2. defa 500 metreye geldiğini 10DOF üzerindeki basınç sensörü ile algılayıp burundaki paraşütü açacaktır.

❑Video: https://youtu.be/HPVsA0qy6kU
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Kanatçıklar Mekanik Görünüm
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Kanatçık 3 Boyutlu Görünümü (CAD)                                         Üretilmiş Kanatçıkların Görüntüsü
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Kanatçıklar – Detay 
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❑ Roketin tasarımsal olarak kanatçıkları, analizler sonucunda mukavemet değerlerine

bakılarak karbon fiber malzemeden elde edilmiş kompozit malzeme seçilmiştir.

Hazırlanan karbon fiber levha, tasarımı yapılmış CAD çizimine göre karbon

malzemesinin zarar görmemesi için su jeti ile kesimi gerçekleştirilerek 4 adet

kanatçık elde edilmiştir.

❑ Torna ve freze tezgahları kullanılarak hazırlanan kanatçık ringleri boşluklarına,

kanatçıkların geçme için tasarlanmış boşluk kısımlarının birleştirilmesi ile

kanatçıkların ileri geri hareket etmesi tamamıyla engellenmiş ve yine boşlukların

kanatçıkla birebir geçmesi sonucu poliamid malzemenin fazlalık kısımları

kanatçıklarının yatak eksende hareket etmesini de engellemektedir. Böylelikle

herhangi bir yapıştırma yada tespit elemanına gereksinim duymadan geçme metodu

kullanılarak kanatçıkların uçuş esnasında maruz kalınan kuvvetlere karşı koymaları

sağlanmıştır.

❑ Kanatçıkların geçme yerlerinden çıkmasını önleyip, sabitlemek ve artı bir

mukavemet sağlamak için L saç levha profillerle ringlere vidalama yöntemiyle

sabitleme yapılmıştır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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❑ Burun şasesinin ve burun alt sisteminin burun dışında

montajının tamamlanmasından sonra burun konisi

içerisine yerleştirilmesi gerçekleştirilecektir.

❑ Yerleştirilen şase, burun konisi dışında bulunan vida

delikleri vasıtasıyla bulkhead, ringler ve burun tespit

parçasına vidalama yöntemi ile sabitlenmiştir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

❑ Öncelikle roket burun kısmı şase bölümünün montajı roket dışarısında karbon fiber

şase milleri üzerine poliamid malzemeden üretilmiş bulkhead, ringler ve burun

tespit parçalarının yerleştirilmesiyle başlanmaktadır. Böylelikle şase oluşumu için

ilk profil oluşturulmuştur. Bulkhead ve burun tespit parçası vidalama ile

sabitlendikten sonra burun iç tüpleri içerisine avionik sistemin montajı

gerçekleştirilip, ringler segmanlar yardımıyla sabitlenmektedir.

❑ Burun tespit parçası üzerine mapaların montajı yapılıp, faydalı yük üzerine sabitlenen

mapalar yardımıyla, burun ve faydalı yük mapaların ortasından geçirilen vidalı mil ile

birbirine bağlanmıştır. Faydalı yükün diğer yüzüne sabitlenen mapalara burun tepe ve ana

paraşüt şok kordonları vasıtasıyla paraşütler bağlanmıştır.
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❑ İtki kademesi montajı; itki kademesinde öncelikle alt kısım olarak ele

aldığımız motor bölümü şasesi daha sonra itki kademesi şase bölümü

montajı dış ortamda hazırlandıktan sonra sırasıyla itki kademesine montajı

gerçekleştirilmektedir.

❑ Motor bölümü şasesi; ilk olarak motor

durdurucuya, motor yatağının yapıştırma

yöntemiyle sabitlenmesinden sonra 4 adet

karbon fiber şase miline montajı vidalama

ile yapılarak şase profili oluşturuldu.

Sonrasında 1 adet ring ve 2 adet kanat

taşıyıcı ringi de motor yatağına sıkı geçme

ve şase millerine vidalama yöntemiyle

sabitlendi.
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❑ 4 adet kanatçık, kanatçık taşıyıcı ringler üzerlerinde bulunan yuvalarına

yerleştirilip L sac levhalar ile vidalama yöntemiyle sabitlendi.

❑ İtki kademesi motor bölümü şasesi, itki kademesi dışarısında montajı

gerçekleştirilip, motor bölümüne yerleştirildikten sonra itki kademesi

üzerinde bulunan vida deliklerinden motor stoplayıcısının ve ringlerin

vidalama yöntemiyle şasenin itki kademesine montajı sağlandı.

❑ Motor yerleştirildikten sonra motor yatağı üzerinde bulunan vidalı tespit

parçasına transition yerleştirilerek motorun sabitlenmesi

gerçekleştirilecektir.

❑ İtki kademesi üst kısmı; itki kademesi şasesi 3 adet karbon fiber şase mili

yay dayanağı olarak kullanılan bulkhead’e vidalama yöntemi ile

sabitlenerek şase profili oluşturuldu.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

❑ Yay dayanağının alt kısmına yayın kilitlenmesini sağlayan iki adet selenoid kilit montajı yapıldı. Daha sonra itki kademesi aviyonik sistem

montajı gerçekleştirildi. İç tüplerin montajı gerçekleştirildi. Diğer ringlerin montajı yapılarak segmanlar yardımıyla sabitlendi. Yaylı fırlatma

sistemi için iç tüp içerisine yay yerleştirilip yay kapsülü montajı tamamlandı. Aviyonik sistem ve kurtarma eyleyicilerinin bağlantısını

sağlayan kablolama işlemi gerçekleştirildi. Son olarak taşıyıcı ring içerisine servo motorlar sabitlenerek taşıyıcı ring şase millerine vidalarak

sabitlendi.
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❑ İtki kademesi şasesi itki kademesine yerleştirilerek, itki kademesi üzerinde bulunan vida deliklerinden
taşıyıcı ring, ringler ve bulkheadler vidalanarak sabitlendi.

❑ Yay kapsülü üzerine monte edilmiş olan mapa yardımıyla tepe ve ana paraşüt şok kordonları bağlandı.
Ardından yayın kurma işlemi gerçekleştirildi. Kurulu yay üzerine sırasıyla; katlanmış itki kademesi
paraşütleri yerleştirildi.

❑ Son işlem olarak burun kademesi paraşütleri sırasıyla itki kademesi içerisine yerleştirildi. Ardından
faydalı yük itki kademesine yerleştirilerek burun ve itki kademesinin birbirine sabitlenmesi servolar
yardımıyla sağlandı.

❑ Roket Genel Montajı Videosu: https://youtu.be/lpYzPcvrAVA
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❑ Roket motorunun yerleştirileceği motor yatağı cam elyaf malzemeden pimaş
boru kalıp olarak kullanılarak el yatırma yöntemiyle imalatı takım
üyelerimizce yapılmıştır.

❑ Motor Yatağı içerisine yerleştirilen roket motoru 
vidalı transition sayesinde sabitlenerek motorun 
itki kademesine montajı gerçekleştirilmektedir.

❑ Roket Motoru Montajı: https://youtu.be/FN4l6U8esNw
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❑ Yapılan montaj denemeleri sonucu 10 dakika içerisinde montajın tamamlanması için bir montaj sıralamasına karar
verilmiştir. En uygun sıralama tespit edilip video çekilmiş Youtube’da bulunan kanalımıza yüklenmiştir.

❑ Atış Hazırlık Videosu: https://youtu.be/wvMM8lakhpw
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Test Yöntemi Test Düzeneği Sonuç Durum

Çekme Testi Çekme Deney 

Cihazı(SHIMADZU/AG-IC)

10000N’a kadar deformasyon

görülmemiştir.

Yeterli

Kanatçık Dayanım 

Testi

180 N Kuvvet Uygulanması Deformasyon görülmemiştir. Yeterli

Paraşüt Atış Testi Paraşüt Kulesi Yaklaşık 8 m/s’lik iniş hızına ulaşıldı. Güvenli

Paraşüt Dayanım Testi Otomobil Şok kordonu,paraşüt ipleri ve paraşüt 

kumaşı deformasyona uğramamıştır.

Güvenli
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Test Yöntemi Test Düzeneği Sonuç Durum

Algoritma Testi Aviyonik Sistem Koda dökülen algoritma sonucu, 

algoritmada bir problem olmadığı 

anlaşılmıştır.

İyi

Telekominikasyon

Testi

Aviyonik Sistem Uzaktan haberleşme sağlıklı bir 

şekilde gerçekleşerek veri aktarımı 

sağlanmıştır.

İyi

Barometreye Bağlı 

Yükseklik Testi ve 

Ayrılma Sistemi 

Tetiklenmesi

Aviyonik Sistem Barometre 

Sensörü

Basınca bağlı olarak yükseklik verisi 

alınmıştır. Ayrılma sistemi 

tetiklenmiştir.

Yeterli

Yönelime Bağlı

Ayrılma Sistemi 

Tetiklenmesi

Aviyonik Sistem Gyro Sensörü Yönelime bağlı olarak ayrılma sistemi 

tetiklenmiştir.

Yeterli
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Aviyonik Ayrılma Sistemi Tetiklenmesi (Güncelleme Testi) :

Bu testin güncellenmesine ihtiyaç duyulmuştur. Aviyonik ana ve yedek sistemlerinin birlikte senkronize 

çalışmalarının gösterilmesi amacıyla güncellenmiştir.

Testten Beklenenler:

➢ Bu test kapsamında test edilecek konu; ana ve yedek aviyoniklerin birlikte çalışması olacaktır.

➢ Bu testte başarı kriteri ; Ana sistem çalışmıyorken yedek sistemin devreye girmesi.

➢ Test sonucunda; ana sistem çalışmasa dahi yedek sistemin kurtarma işlemlerini gerçekleştirmesi beklenmektedir.

Sonuç: Ana aviyonik sistem işlevini gerçekleştiremiyor olsa dahi kurtarma işlevlerini yerine getirmek için yedek 

sistem devreye girmektedir.

Video: https://youtu.be/TS7dh1PnDbk



Herkese Açık | Public

Testler

2831 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Yaylı Fırlatma Sistemi Testi (Gerçekleştirilemeyen Test) :

Bu test KTR aşamasında gerçekleştirilememiştir, sebebi ise; İki farklı yay üretimi gerçekleştirildi ancak kullanılan 

yay malzemesinden dolayı istenilen yay enerjisine ulaşılamadı. Çıkarımlar sonucu farklı bir yay malzemesi 

kullanılması gerektiği anlaşılmıştır. Doğru özellik ve kapasiteye sahip yay üretimi bu aşamada tamamlanmıştır.

Testten Beklenenler:

➢ Bu test kapsamında test edilecek konu Yaylı fırlatma sistemi olacaktır.

➢ Bu testte başarı kriteri ; yay mekanizmasının tüm gövde iç elemanlarını  itki kademesi dışına çıkartmasıdır.

➢ Test sonucunda yayın depoladığı enerji sayesinde gövde iç elemanlarının(Paraşütler ve faydalı yük) itki 

kademesi dışına çıkması ve burun kademesinin ayrılması beklenmektedir.

Sonuç: Yayın sahip olduğu iç enerji sayesinde, iç elemanları ve burun kademesini başarıyla dışarıya ittiği 

görülmüştür ve ayrılma başarıyla gerçekleşmiştir.

Video: https://youtu.be/jNXg--7UsFo
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İsim Montaj Günü Görevi Atış Günü Görevi Denetleyen

Emre Leblebici • Malzeme ve iş kontrolü

• Güvenlik

• İtki kademesinin montajlanması

• Roketin  rampaya taşınması

• Ateşleme

• Takım üyelerinin iletişiminin sağlanması (Bilgi verme)

• Fuat Duru

• Mustafa Torlak

İsmail Can Nadar • Kanatçık ve transition montajlarının yapılması

• Paraşütlerin katlanması ve yerleştirilmesi

• Malzeme ve iş kontrolü

• Roketin rampaya taşınması

• Kurtarma

• Emre Leblebici

• Ali Yedikardeş

Ali Yedikardeş • Burun kademesinin montajlanması

• Faydalı yükün montajlanması

• Paraşütlerin katlanması ve yerleştirilmesi

• Roketin rampaya taşınması

• Kurtarma

• İsmail Can Nadar

• Mustafa Torlak

Mustafa Torlak • Kurtarma sisteminin montajlanması

• Burun aviyonik sisteminin montajlanması

• Güvenlik

• Uçuş kontrolü

• Roket ile yer istasyonu arasındaki iletişimin sağlanması

• Harun Güneş Madralı

• Ali Yedikardeş

Harun Güneş Madralı • Kablolama

• Aviyoniğin paketlenmesi

• Gövde aviyonik sisteminin yerine yerleştirilmesi

• Uçuş kontrolü

• Roket ile yer istasyonu arasındaki iletişimin sağlanması

• Mustafa Torlak

• Emre Leblebici

Fuat Duru • Merkezleme halkalarının montajı

• İç tüplerin yerleştirilmesi

• Güvenlik

• Ateşleme

• Takım üyelerinin iletişiminin sağlanması (Bilgi verme)

• Emre Leblebici

• İsmail Can Nadar
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Problem

Mekanik

Malzeme
Yedeği var 

mı?

Evet Değiştir

Hayır
Takımı 
Topla 

Yapısal
Sorunun 

kaynağı tespit 
edildi mi?

Evet Çöz

Hayır
Takımı 
Topla

Aviyonik

Malzeme
Yedeği var 

mı?

Evet Değiştir

Hayır
Takımı 
Topla

Yazılım
Yedek kod 

var mı?

Evet Değiştir

Hayır
Takımı 
Topla
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Risk Çözüm/Önlem Çözüm/Önlem
Sonuç

Motor Yatağının Motora Geçmemesi Motorun ölçülerinde prototip bir malzeme ile prova yapılması. Yeterli

GPS Sinyalinin Kesilmesi Aviyoniklerden bağımsız olarak GSM üzerinden konum gönderilmesi. İyi

Pillerin Yanması Darbeye maruz kalmasını engellemek amaçlı kauçuk ve dolgu malzemesi kullanılması. İyi

Isıdan Dolayı Genleşme Sıkı geçme olacak parçaların montajının gündüz yapılması. İyi

Kurtarma Yayının Kırılması Yedek yay sarımı. Yeterli

Malzemenin Hasar Görmesi Kritik malzemelerin yedeğinin yapılması. Yeterli

Atış Alanına Giderken Malzeme Unutulması Götürülecek malzemeler listesinin oluşturulması. Yeterli

Şok Kordonu Kopması Mukavemetini ölçme/Yedek bulundurma. Yeterli

Paraşüt İplerinin Dolanması Fazla sayıda deneme yapılarak en uygun katlanma şeklinin belirlenmesi. İyi

Paraşütlerin Açılmaması Açılmaya uygun olacak şekilde katlanması ve fırlatma sisteminin üzerindeki yükleri 

dışarı atabilecek güçte olmasının yeterince test edilmesi.

İyi


