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TAKIM LİDERİ
“BERKAY YILMAZ ÖZ”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ
4. SINIF

MEKANİK
SİSTEMLER LİDERİ 

“EREN YETEN”
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ 

3.SINIF

GENEL TASARIM 
VE AERODİNAMİK
“ECE NUR BİNBİR”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE 

MÜHENDİSLİĞİ 
4.SINIF

MALZEME VE 
FIRLATMA RAMPASI

“MEHMET KEMAL ERGİN”
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

MAKİNE 
MÜHENDİSLİĞİ

1. SINIF

MOTOR TASARIMI 
VE

KURTARMA SİSTEMLERİ
“HASAN ÇİÇEK”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ
2. SINIF

AVİYONİK 
SİSTEMLER LİDERİ

“SÜMEYYE AKKANAT”
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR 
MÜHENDİSLİĞİ

3.SINIF

ANA UÇUŞ 
BİLGİSAYARI

“GÖKHAN SAPANCA”
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ
2.SINIF

YEDEK UÇUŞ 
BİLGİSAYARI

“EMRE GÜNHAN”
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
ELEKTRİK ELEKTRONİK 

MÜHENDİSLİĞİ
2.SINIF

TELEMETRİ VE 
ELEKTRONİK KART 

TASARIMI
“KENAN BATUR”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MEKATRONİK 

PROGRAMI
1. SINIF

TAKIM DANIŞMANI
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

DR. ÖĞR. ÜYESİ 
“UMUT AYDEMİR”

MOTOR 
VE 

İTKİ SİSTEMLERİ
“KAAN TALHA ÇALIŞKAN”

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
MAKİNE

MÜHENDİSLİĞİ
1. SINIF
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KTR’de Neydi? KTR’de Hangi Sayfada? AHR’de Ne Oldu?

Faydalı Yükün boyu: 120 mm
Çapı: 90 mm
Kütle:4200 gr

7. sayfa Faydalı Yükün boyu: 165 mm
Çapı: 96 mm
Kütle: 4000 gr

Kuvvet iletici miller boyu: 250 mm 10. sayfa Kuvvet iletici miller boyu: 140 mm

Ana paraşüt silindiri blokları CTP olarak 
seçilmişti.

15. sayfa Ana paraşüt mekanizması blokları üretiminde zorluk yaşanması nedeniyle ve aynı 
zamanda blokların daha hafif ve sönümleyici olması için bloklar kestamid olarak üretildi. 
Bu yüzden THR’de ana paraşüt mekanizması blokları kestamid olarak test edildi.

Orta gövdedeki durdurma halkası 
kestamid olarak seçilmişti. 

7. sayfa Durdurma halkası alüminyum olarak üretildi. Orta gövdenin shoulder’ının CTP olarak 
üretildiğinde orta ve alt gövdelerin birbirine tam oturmadığı görüldü. Bu nedenle 
durdurma halkası aynı zamanda orta gövdenin shoulder’ı olarak da kullanıldı.

Ana bilgisayardan yedek bilgisayara geçiş 
için optokuplör kullanılmıştı.

35. sayfa Ana bilgisayardan yedek bilgisayara geçiş için transistör kullanıldı.
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KTR’de CTP olması karar verilen
kurtarma mekanizması
bloklarının üretim zorluğundan
dolayı kestamit olarak
değiştirilmesine karar verildi ve
THR’de kestamit blokların testleri
gerçekleştirildi. Test sonucunda
parçanın uygulanan yüklere
dayandığı görüldü.Kestamit parçaya düşey yönde 500

N statik yük uygulanmıştır.
Analizler sonucu parçanın emniyetli
olduğu gözlemlenmiştir.
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Alüminyum olarak değiştirilen durdurma halkasına düşey yönde 800 N statik yük uygulanmıştır. Analizler
sonucu parçanın emniyetli olduğu gözlemlenmiştir.

Kurtarma mekanizmasının çalışması test edilmiştir ve durdurma
halkasının kurtarma mekanizması bloklarının çarpma sonucu uyguladığı
kuvvete dayandığı görülmüştür.

www.youtube.com/watch?v=JvFspWiPmbc

http://www.youtube.com/watch?v=JvFspWiPmbc
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BİLEŞENLER TAMAMLANMA DURUMU EKSİKLİKLER BİTİŞ TARİHİ

BURUN KONİSİ 100% Eksik yok. 27.07.2020

GÖVDELER 95% Alıştırma işlemi yapılacaktır. 10.08.2020

AYRILMA SİSTEMİ 100%
Eksik yok.

23.07.2020

KURTARMA SİSTEMİ 100%
Eksik yok.

21.07.2020

PARAŞÜTLER 100%
Eksik yok.

20.06.2020

FAYDALI YÜK 100%
Eksik yok.

17.07.2020

KANATÇIKLAR 100%
Eksik yok.

25.06.2020

MOTOR ALT BİLEŞENLERİ 100%
Eksik yok.

25.06.2020

AVİYONİK SİSTEM 90%
Endüstriyel kablolama yöntemiyle

kasaya yerleştirilme işlemi yapılacaktır.
05.08.2020
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Burun konisi

K
an

atçıklar

Faydalı 
yük 

paraşütü
Birincil 
paraşüt

Faydalı 
yük 

bölümü

Ayrılma 
mekanizması 

bölümü

Uçuş 
bilgisayarı 

bölümü

İkincil paraşüt 
bölümü

Motor ve motor bağlantı elemanları bölümü
Kurtarma 

mekanizması 
bölümü

https://www.youtube.com/watch?v=mvXAfj7KKIw&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mvXAfj7KKIw&feature=youtu.be
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Malzeme Boyut İşlev

Burun konisi
Cam Elyaf Takviyeli 
Plastik (CTP) Çap: 140 mm

Uzunluk: 300 mm
Kalınlık:2 mm

Roket apogee noktasına geldiğinde 
burun konisi fırlatılır ve beraberinde 
ona bağlı olan faydalı yük paraşütünü 
çeker.Burun konisi 

ucu
Alüminyum

Burun konisi 
shoulder

CTP
Çap: 114 mm
Uzunluk: 150 mm
Kalınlık: 2 mm

Burun konisini gövdeye bağlamayı 
sağlar.

Mapa Dövülmüş Çelik -
Burun konisi ve faydalı yük 
paraşütünün şok kordonunu burun 
konisine bağlamayı sağlar.

Tasarımımıza göre OpenRocket simülasyonlarında en çok
irtifayı sağladığımız şekil Haack serisi olmuştur. Aynı
zamanda stabiliteyi de en iyi sağlayan bu şekil olmuştur.
İstenilen stabilite değerini sağlamak ve sürüklenmeyi en
aza indirmek için seçilen Haack serisi, diğer bütün burun
şekillerinden farklı olarak, şekilleri geometrik şekillerden
yapılmamıştır. Şekiller, matematiksel olarak değil
de sürüklemeyi en aza indirmek amacıyla elde edilmiştir.

Burun konisinin CTP olan kısımları el yatırma yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Uç kısmı ise
alüminyumdur ve tornada işlenmiştir. Alüminyum uç ve burun konisi cıvata bağlantısı ile
birleştirilmiştir.

Burun konisinin üretimi %100 tamamlanmıştır.
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Faydalı yük, roket içerisinde burun
konisinin altında olan faydalı yük
paraşütü ve birincil paraşütün altında
bulunmaktadır. Ayrılma sırasında
herhangi bir zarar görmesini
engellemek için kullandığımız gövde içi
silindirin içerisine konumlandırarak
güvenli bir ayrılma gerçekleşmektedir.
Faydalı yük; rüzgar türbini, dinamo ve
faydalık yük bilgisayarından

oluşmaktadır.

Faydalı yükün temel amacı, farklı rüzgar 
hızlarında  depolanan enerjiyi ölçmek, 
kendi tasarladığımız model rüzgar 
türbininin verimini görmektir.

Faydalı yük, burun konisi ile birlikte roketten ayrılacaktır. Ayrılma yay ve yayın
sıkışıp serbest kalmasını sağlayan bir mekanizma ile gerçekleşmektedir.

Apogee’ye gelene kadar roket içerisinde mekanizması sayesinde sıkışmış bir şekilde
duran yay, tetiklendiği andan itibaren serbest kalıp kuvvet iletici miller ve halkalar ile
burun konisine bir itme kuvveti uygulayacaktır.

Burun konisi, uygulanan kuvvet ile birlikte roketten ayrılacak ve arkasından faydalı
yük paraşütünü çekecektir. Paraşüt ise faydalı yüke bir mapa ile bağlı olduğu için aynı
anda faydalı yükü de dışarı çıkaracaktır. Daha sonra kendi paraşütü ile birlikte inişi
gerçekleştirecektir.

Faydalı yük bilgisayarında; mikroişlemci olarak ATMega328P-PU, coğrafi konumun
bulunmasını sağlayan Adafruit Ultimate GPS, uçuş verilerinin kaydedilmesini
sağlayan SD Kart Modülü, yer istasyonuyla anlık haberleşmeyi sağlamak amacıyla da
XBee PRO S3B kullanılacaktır.

Faydalı yük 
bilgisayarı

Rüzgar 
türbini

Dinamonun 
bulunduğu 
bölüm

Faydalı yük üretimi %100 gerçekleştirilmiştir.

Çap Boy Kütle

96 mm 165 mm 4000 gr
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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Üretilen ayrılma sisteminde burun konisi yay ile fırlatılmaktadır. Yayın
sıkışması, bir kilit mekanizması ile sağlanmıştır. Kilit mekanizması, DC
motorun sağladığı dairesel hareketi lineer harekete dönüştürerek
lamaları ileri ve geri hareket ettirmektedir. Kilit mekanizması, iç
silindirin içinde bulunmaktadır ve iç silindire açılan kanallardan kilidin
lamaları çıkmaktadır. Bu lamalar yayın serbest kalmasını
engellemektedir ve kilit mekanizması tetiklendiğinde lamalar geri
çekilmektedir. Bu sayede yayın serbest kalması sağlanmıştır. Yayın itki
kuvvetini iletebilmesi için yayın üstüne merkezleme halkası ve miller
konumlandırılmıştır.

Ayrılma sisteminin üretimi %100 oranında gerçekleştirilmiştir.

Takım 
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TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)
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• Faydalı yük maksimum  9 m/s hızla yere inmelidir. Faydalı yük ve burun 
konisi aynı paraşütle inecektir. Faydalı yükün ağırlığı 4,200 kg, burun 
konisinin ağırlığı 0,537 kg’dır. Paraşütün taşıyacağı toplam ağırlık 4,737 kg 
olacaktır. 8m/s hızla yere inmesini istersek;

r =
2 × 4,737 × 9,81

π × 1,28 × 0,8 × 82
= 0,67 m

• Faydalı yük paraşütünün çapının 135 cm olmasına karar verildi.

𝐿 = 2,25 × 135 +
135 × 7

100
= 325 𝑐𝑚

• Faydalı yük paraşütünün bir ipinin uzunluğu 160 cm olmalıdır.

• Yavaşlatma paraşütünün taşıyacağı ağırlık 11,7 kg’dır. 20 m/s hızla yere

inmesini istersek;

r =
2 × 11,7 × 9,81

π × 1,28 × 0,8 × 202
= 0,42 m

• Yavaşlatma paraşütünün çapı 80 cm olmalıdır.

𝐿 = 2,25 × 80 +
80 × 5

100
= 189 𝑐𝑚

• Yavaşlatma paraşütünün bir ipinin uzunluğu 95 cm’dir.

• Ana paraşütün taşıyacağı ağırlık 11,7 kg’dır. 7m/s hızla yere inmesini istersek;

r =
2 × 11,7 × 9,81

π × 1,28 × 0,8 × 72
= 1,20 m

• Ana paraşütün çapı 240 cm olmalıdır.

𝐿 = 2,25 × 240 +
226 × 7

100
= 576 𝑐𝑚

• Ana paraşütün bir ipinin uzunluğu 290 cm olmalıdır.

Paraşütlerin, kırmızı ve siyah olmak üzere 
yedekleri ile beraber üretimi  %100 
gerçekleştirilmiştir.

Paraşüt yarı çapı: 𝑟 =
2𝑚𝑔

𝜋𝜌𝐶𝐷𝑉2

Paraşütün karşılıklı iplerinin toplam uzunluğu:

𝐿 = 2,25 × 𝐷 + 𝑆

(D=paraşüt çapı , S=dikiş uzunluğu(paraşüt çapının %5-10’u))
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 Roket içerisinde biri “ana” diğeri “yedek” olacak şekilde iki adet, birbirinden bağımsız uçuş bilgisayarı bulunmaktadır. Bu iki uçuş bilgisayarının da kendisine 
ait güç kaynağı ve sensörleri vardır. İkisi de kurtarma ve ayrılma sistemlerini açacak eyleyicilere bağlıdır. Ana uçuş bilgisayarı kısmen veya tamamen bozulsa bile, 
yedek uçuş bilgisayarı roketin kurtarma işlevlerini yerine getirebilmektedir. 
 Kalkış anından iniş anına kadar ana ve yedek sistem çalışacaktır. Aviyonik sistem, ana bilgisayar görevini yapamadığı anda uçuşu yedek bilgisayar yönetmeye 
devam edebilecek şekilde tasarlanmıştır.
 Ana uçuş bilgisayarımızda; mikroişlemci olarak ATMega328P-PU, ivme, gyro ve manyetik alanı hesaplayan BNO055 IMU sensörü, coğrafi konumun
bulunmasını sağlayan Adafruit Ultimate GPS sensörü, uçuş verilerinin kaydedilmesini sağlayan SD Kart Modülü,yer istasyonuyla haberleşmeyi sağlamak amacıyla
da Xbee PRO S3B kullanılacaktır.
 Yedek uçuş bilgisayarımızda; mikroişlemci olarak ATMega328P-PU, basınç, sıcaklık, nem değerlerini hesaplayan BME280 sensörü, uçuş verilerinin
kaydedilmesini sağlayan SD Kart Modülü, yer istasyonuyla haberleşmeyi sağlamak amacıyla da Xbee PRO S3B kullanılacaktır.
 Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarının kendilerine ait güç kaynakları bulunmaktadır. Güç Kaynağı olarak 3S 1750 mAh Lipo-pil kullanılacaktır. Güç Kaynağı
seçilirken uçuş bilgisayarlarını en az 3 saat çalıştırabilecek olmasına dikkat edilmiştir.
 Ana ve yedek aviyonik sistem arasındaki geçiş interrupt kesmeleri ve transistör kullanarak sağlanmaktadır. Bu geçişte kesinlikle uçuş bilgisayarları arasında
veri alışverişi olmayacaktır. Bilgisayarlar kendilerine ait güç kaynaklarını, işlemcilerini ve sensörlerini kullanarak eyleyicileri tetikleyecektir.
 Ana ve yedek uçuş bilgisayarlarında bulunan XBee PRO S3B yarım dalga dipol antenle birlikte kullanılmaktadır. Haberleşme modülümüz Ana Uçuş
Bilgisayarında bulunan BNO055 IMU Sensörü, Adafruit Ultimate GPS Sensörü ve Yedek Uçuş Bilgisayarında bulunan BME280 sensöründen alınan verileri yer
istasyonuna iletmektedir. Yer istasyonunda Yagi Uda anten ile birlikte kullanılan haberleşme modülümüz aracılığıyla veriler kendi tasarımımız olan arayüze
ulaşacak ve anlık veri takibi buradan yapılacaktır.
 Ana ve Yedek Uçuş bilgisayarları için özgün olarak tasarlanan elektronik devre kartları bulunmaktadır. Elektronik devre kartlarının tasarımı, üretimi ve tedariği
tamamlanmıştır. Kullanılacak olan tüm komponentler bu kartlara yerleştirilmiş ve testleri tamamlanmıştır. Aviyonik sistem bu testler sonucunda uçuşa hazır hale
getirilmiştir.
 Roketin ana ve yedek bilgisayarı roketin dışından anahtar ile açılabilecek şekilde tasarlanmıştır.
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AYRILMA SİSTEMİ TETİKLEME ALGORİTMASI

Ana Bilgisayar: GPS üzerinden alınan hızın sıfıra eşit olması ve IMU sensöründen alınacak olan roket açısının 50 dereceye küçük eşit olması durumunda 
ayrılma sistemi tetiklenir. Açı değeri yapılan testler ve OpenRocket programı üzerinde yapılan simülasyon sonucu seçildi.

Yedek Bilgisayar: Anlık olarak alınan yükseklik verisinden bir önceki alınan yükseklik verisi çıkarılır,  sonuç 0’a küçük eşit olduğu durumda apogee noktasına  
gelindiği anlaşılır ve ayrılma sistemi tetiklenir. Burada güvenliği sağlamak amacıyla üst üste aynı koşulu sağlama durumunda tetikleme planlandı.

KURTARMA SİSTEMİ TETİKLEME ALGORİTMASI

Ana Bilgisayar: GPS sensöründen alınan  yükseklik verisinin 600 metreye eşit olması ve  IMU sensöründen alınan ivmenin +2 , -2 arasında olması 
durumunda kurtarma sistemi tetiklenir. İvme değerinin seçilmesinin sebebi; roket apogee noktasına bu aralıkta ulaştığında paraşütün açılmasıyla beraber 
hızın sabitlenmesi ve bu sebeple ivmenin 0 veya 0'a yakın bir aralıkta bulunmasıdır.

Yedek Bilgisayar: Sensör hassasiyetini göz önünde bulundurarak 620 metre olan bir referans noktası belirlendi.Roketin anlık yüksekliği bu değerden küçük
olduğunda roketin düşüşte ve 600 metrede olduğu tespit edilerek tetikleme sağlanır.

Ana Uçuş Bilgisayarı PCB Üzerinde Çalışma Videosu:   https://www.youtube.com/watch?v=BR2fUtPWkpU
Yedek Uçuş Bilgisayarı PCB üzerinde Çalışma Videosu:  https://www.youtube.com/watch?v=Df_Qm8Zpqj4
Ana Uçuş Bilgisayarından Yedek Uçuş Bilgisayarına Geçiş Videosu:   https://www.youtube.com/watch?v=8LxuxQb65J0
Telemetri  Sistemi PCB Üzerinde Çalışma Videosu:  https://www.youtube.com/watch?v=1uyVPg9nDI8

Aviyonik sistem üretimi %90 
oranında gerçekleştirilmiştir. 
Uçuş bilgisayarlarının endüstriyel 
kablolama yöntemi kullanılarak 
kasaya montaj işlemi kalmıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=BR2fUtPWkpU
https://www.youtube.com/watch?v=Df_Qm8Zpqj4
https://www.youtube.com/watch?v=8LxuxQb65J0
https://www.youtube.com/watch?v=1uyVPg9nDI8
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Aviyonik Sistem – Detay 
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Kanatçıklar uçuş sırasında aerodinamik kuvvetler
yaratır ve uçuşun düzeninin bozulduğu durumlarda
roketi tekrar kararlı hâle getirmeye yardımcı olur.
Stabiliteyi en uygun hale getirecek şekilde
tasarlanmıştır.
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Parça Malzeme Boyut

Kanatçık Alüminyum (6061)
Uç kenarı: 6 mm
Taban kenarı: 210 mm

Hücum kenarı: 198,5mm
Firar kenarı: 130 mm

OpenRocket simülasyonuna göre yuvarlatılmış ve aerodinamik şekilli
kanatçık tasarımlı roketin, köşeli kanatçığa göre daha yüksek irtifaya ulaştığı
görülmüştür. Ancak aerodinamik şekilli kanatçık kullanıldığında yuvarlatılmış
kanatçığa göre stabilitenin daha kötü olduğu görülmüştür. Bu nedenle
yuvarlatılmış kanatçık kullanılmasına karar verilmiştir. Tasarımda 4 adet
kanatçık kullanılmıştır.

Kanatçığın takılması için gövdeye kanallar açılmıştır. Kanatçıklar motor
silindirine kaynaklanmış ve gövdeye takılmıştır. Motor kapağı ile de
hareket etmesi engellenmiştir.

Kanatçıkların üretimi %100 
tamamlanmıştır.
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Genel birleştirme stratejisi:
1. Motor silindiri üzerine merkezleme halkaları geçirilir ve alt gövdeye yerleştirilir.
2. Motor üst kapağı motor silindirinin üst kısmına konumlandırılıp vidalanır.
3. Durdurma halkası orta gövdenin en altına gelecek şekilde konumlandırılıp vidalanır.
4. Kurtarma mekanizması üst bloğu ana paraşüt silindirine vidalanır. Bloğun üzerinde bulunan mapalar, bulkheade vidalı olan

selonoidlere kilitlenir. Mekanizma orta gövde içerisinden durdurma bloğuna kadar kaydırılır. Ayrılma mekanizması alt bloğu da
ana paraşüt silindirine vidalanır, daha sonra alt gövdede motor üst kapağının üstüne yerleştirilip vidalanır.

5. Ana paraşüt silindirinin içine ana paraşüt kafesiyle beraber yerleştirilir.
6. Selonoidlerin bulunduğu bulkhead orta gövdeye vidalanır.
7. Bulkhead üzerine uçuş bilgisayarı yerleştirilip vidalanır.
8. Entegrasyon gövdesi orta gövdeye vidalanır.
9. İç silindir sabitleme bloğuna ayrılma sistemi mekanizması vidalanır. İç silindir, iç silindir sabitleme bloğuna vidalanır.
10. Yay sıkıştırılmış şekilde iç silindirin dışına geçirilir ve lamaların ileri hareketiyle sıkışık kalması sağlanır.
11. iç silindir sabitleme bloğu entegrasyon gövdesine vidalanır.
12. İç silindir içerisine yavaşlatma paraşütü şok kordonun bağlanacağı bulkhead yerleştirilir ve vidalanır. Faydalı yük bulkheadin

üzerine yerleştirilir.
13. Faydalı yük paraşütü ve yavaşlatma paraşütü sırasıyla iç silindir içerisine yerleştirilir.
14. Kuvvet iletici miller yay üzerine yerleştirilir.
15. Üst gövde entegrasyon gövdesi üzerine yerleştirilir ve vidalanır.
16. Burun konisi ucu, burun konisine saplama ile vidalanır ve burun konisi içerisine mapa monte edilir.
17. Faydalı yük paraşütünün şok kordonu burun konisi içerisindeki mapaya bağlanır.
18. Burun konisi üst gövdeye yerleştirilir. Ray butonu belirlenen yerlere vidalanır.
19. En son motor, motor silindiri içerisine güvenli bir şekilde yerleştirilir ve motor alt kapağı alt gövdeye vidalanarak montaj işlemi

bitirilir.
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Motor silindiri ve motor üst kapağı alt gövdeye yerleştirildikten sonra orta gövde montajına başlanır. Ana paraşütün bulunduğu kafes ve mekanizma birbirine 
entegre edilerek gövde içerisine yerleştirilir.

Bu bölümde İlk olarak mekanizma üstüne uçuş bilgisayarı 
yerleştirilip montajlanır. İç silindir içerisine ayrılma 
mekanizması ve iç silindir sabitleme bloğu yerleştirildikten 
sonra blok entegrasyon gövdesine montajlanır ve daha sonra 
orta gövdeye entegrasyon gövdesi montajlanır.
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İç silindir içerisine, ayrılma mekanizmasından sonra paraşüt 
bağlama blokları ve faydalı yük yerleştirilir.

Faydalı yük paraşütü ve birincil paraşüt iç silindir içerisine konularak üst gövde 
yerleştirilir ve entegrasyon gövdesine montajlanır. Daha sonra burun konisi 
takılır. Son olarak motor, motor silindirine yerleştirilerek motor alt kapağı 
montajlanır ve montaj işlemi tamamlanmış olur.

https://www.youtube.com/watch?v=eQEJIV9y2_I

https://www.youtube.com/watch?v=eQEJIV9y2_I
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Motor kapağı takılır
ve vidalanır. Böylece
en son motor monte
edilmiş olur.

1 2 3 4

Motor silindiriyle
kanatçıklar kaynaklı
haldedir. Motor silindirine 
iki adet merkezleme halkası
yerleştirilir. Merkezleme
halkasının cıvataları sıkılır ve
motor silindiri gövdeye 
yerleştirilir.

Motor üst kapağı
hizalanarak alt
gövdeye monte
edilir.
Merkezleme
halkaları gövdeye
vidalanır.

Motor, motor
silindirine tüm
montaj bittikten
sonra en son
yerleştirilir.

Motor 
montajının 
gerçek hali:

https://www.youtube.com/
watch?v=Vjorr7mAyUs

https://www.youtube.com/watch?v=Vjorr7mAyUs


Herkese Açık | Public

Atış Hazırlık Videosu

2531 Temmuz 2020 Cuma

Takım 
Logosu

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

• Roketin orta gövdesine 2 adet kapak açılmıştır. Açılan
kapaklardan uçuş bilgisayarı switch’ine ve altimetre’ye
ulaşılmaktadır. Uçuş bilgisayarı aktifleştirme işlemi
yapıldıktan sonra kapaklar kapatılıp vidalanır.

• Üst gövdeye faydalı yük bilgisayarı için 1 adet kapak
açılmıştır. Faydalı yük bilgisayarı buradan aktifleştirilir. Daha
sonra kapak kapatılıp vidalanır.

https://www.youtube.com/watch?v=6jfukw0vPa8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6jfukw0vPa8&feature=youtu.be
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Yapısal/ Mekanik 
Mukavemet Testleri

Test Yöntemleri ve Test Düzeneği Test Sonuçları

Burun Konisi Yük Test Burun konisi yatay eksende sabitlenerek üzerine 30 kg yük konulmuştur.
Test için 30 kg ağırlık kullanılmıştır.

Burun konisinin uygulanan yük altında dayandığı görülmüştür.

Burun konisi düşme testi Burun konisi 3 metre yüksekliğe çıkılıp serbest bırakılmıştır. Burun konisi düşme sonucu hasar almamıştır. Yapıştırıcıyla birleştirilen burun konisi 
ucunun düşme sonucu ayrılmadığı görülmüştür.

Gövde yük testi Gövdeler kelepçeler yardımıyla yatay eksende 2 ucundan sabitlenerek 
üzerine 30 kg yük uygulanmıştır.

Gövdenin uygulan yük altında dayandığı görülmüştür.

Gövde düşme testi Gövdenin, 2-4 metre yükseklikten serbest atışı ve eğik atışı yapılmıştır. Gövdenin yere düşme sonucu herhangi bir hasar almadığı gözlemlenmiştir.

Gövde çekme ve basma testi CTP olan gövdeden numune alınarak çekme-basma test düzeneklerinde 
test işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Seçilen malzemenin mukavemeti test sonucunda beklenilen değerlerde olduğu 
görülmüştür.

İç silindir sabitleme bloğu 
dayanım testi

İç silindir sabitleme bloğu entegrasyon gövdesine, entegrasyon gövdesi de 
gövdeye vidalanmıştır. Bloğun üzerine 10 kg yük yerleştirilerek vidaların 
dayanımı test edilmiştir.

Bloğun ve kullanılan vidaların uygulanan yüke dayandığı görülmüştür.

Ana paraşüt mekanizması 
bloğu dayanım testi

Ana paraşüt mekanizması bloğu gövdeye vidalanmıştır. Bloğun üzerine de 
selenoid kilitler vidalanmıştır. Selenoid kilitler makaralı sistem yardımıyla 
150 N çekme kuvvetine maruz bırakılmıştır.

Bloğun, selenoid kilidin ve vidaların uygulanan çekme kuvvetine dayandığı 
görülmüştür. 
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Yapısal/ Mekanik 
Mukavemet Testleri

Test Yöntemleri ve Test Düzeneği Test Sonuçları

Motor Kapağı Ve Motor 
Bağlantı Elemanları 
Dayanım Testi

Alt gövdeye motor silindiri, merkezleme halkaları, motor üst kapağı ve alt 
kapağı vidalanmıştır. Daha sonra motor kapağı üzerine 15 kg yük uygulanmıştır.

Motor alt bileşenlerinin ve vidaların uygulanan yüke dayandığı görülmüştür.

Ana Paraşüt Silindiri Alt 
Bloğu Dayanım Testi

Ana paraşüt silindiri alt bloğu alt gövdeye vidalanarak üzerine 6 kg yük 
konulmuştur.

Ana paraşüt silindiri alt bloğunun ve vidaların uygulanan yük altında dayandığı 
görülmüştür.

Ana Paraşüt Silindiri Üst 
Bloğu Dayanım Testi

Ana paraşüt silindiri üst bloğu üzerine 2 adet mapa vidalanmıştır. Blok demir 
profillere bağlanıp sabit tutulmuştur. Bloğa makaralı sistem yardımıyla 150 N 
çekme kuvveti uygulanmıştır.

Ana paraşüt silindiri üst bloğunun ve vidalanan mapaların uygulanan yük altında 
dayandığı görülmüştür.

Kanatçık Dayanım Testi Kanatçık yatak eksende sabitlenerek üzerine 10 kg yük uygulanmıştır. Kanatçık uygulanan yük altında hasar görmemiştir. Kanatçık ve motor silindiri 
arasındaki kaynak bağlantılarının sağlamlığı kanıtlanmıştır.

Kanatçık Düşme Testi Kanatçık 3 metre yükseklikten serbest bırakılmıştır. Kanatçığın düşme sonucu hasar almadığı görülmüştür. Kanatçık ve motor silindiri 
arasındaki kaynak bağlantılarının sağlamlığı kanıtlanmıştır.

Şok Kordonu Dayanım 
Testi

Şok kordonuna 15 kg ağırlık bağlanmıştır. Uygulanan yük altında şok kordonunun dayandığı görülmüştür.

Paraşüt İpleri Dayanım 
Testi

Paraşüt iplerine 15 kg yük takılarak dayanımı test edilmiştir. Uygulanan yük altında paraşüt iplerinin kopmadığı görülmüştür.
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Kurtarma Sistemi Testleri Test Yöntemleri Ve Test Düzeneği Test Sonuçları

Paraşüt Açılma Testi Paraşütler arabanın arkasına bağlanarak ve yüksek bir yerden serbest bırakılarak
açılmaları gözlemlenmiştir. Açılma süreleri kronometre yardımıyla bulunmuştur.

Paraşütler beklenildiği gibi 2 saniye içerisinde açılmıştır.

Ayrılma Sistemi Mekanizması İçin
Çalışma Süresi Testİ

Yay sıkıştırılmış ve DC motor tetiklenerek yayın serbest kalması sağlanmıştır. Mekanizmanın 1 saniyeden kısa sürede açıldığı gözlemlenmiştir.

Ayrılma Sistemi Mekanizması İçin
Dayanım Test

Yay sıkıştırılmış ve DC motor tetiklenerek yayın serbest kalması sağlanmıştır. Herhangi bir hasar oluşmamıştır.

Burun Konisinin Yük Altında
Ayrılma Testi

2-5 kg arasında yükler burun konisi içerisine doldurulmuş ve fırlatma 
gerçekleştirilmiş.

Burun konisi ve kütle optimum hız ve kuvvet ile ayrılmıştır. Herhangi bir 
deformasyon meydana gelmemiştir.

Faydalı Yük Paraşütü ve Birincil
Paraşütün Gövdeden Ayrılma Testi

Paraşüt yatay yönde çekilerek iplerin durumu incelenmiştir. Paraşütün gövdeden ayrılması esnasında ipler dolanmıyor ve gövde 
içerisinde bir hasar oluşmuyor.

Faydalı Yük İşlev Testi Faydalı yüke fön makinesiyle hava verilmiştir. Verilen havayla birlikte türbin dönerek dinamo aracığıyla voltaj 
üretmiştir.

Faydalı Yük Düşme Testi Faydalı yük yaklaşık 2 metre yükseklikten serbest bırakılmıştır. Herhangi bir hasar oluşmamıştır.

İkincil Paraşüt Mekanizması Yay 
Kontrolü ve Paraşüt çıkarma Testİ

Paraşüt kafesi, yay ile ana paraşüt yuvasına sıkıştırılarak paraşütün çıkması test 
edilmiştir.

Yay sorunsuz bir şekilde ana paraşüt kafesini fırlatmıştır ve paraşüt dışarı 
çıkmıştır.

İkincil Paraşüt İçin Kilitleme, 
Çalışma ve Ayrılma Testi

Orta gövde sabit tutulup alt gövde serbest bırakılarak paraşütün çıkması 
gözlemlenmiştir.

Paraşüt gövdeden beklenildiği gibi çıkmıştır. Mekanizma ve gövde 
herhangi bir hasara uğramamıştır.

Kurtarma Mekanizması Çalışma 
Testi

Solenoid kilitlere güç verilerek kurtarma mekanizması çalıştırıldı ve ana 
paraşütün dışarıya çıkması gözlemlendi.

Test sonucunda güncellenen durdurma halkasının dayandığı ve kurtarma 
mekanizmasının başarılı bir şekilde çalışarak ana paraşütün dışarıya 
çıktığı görüldü. https://www.youtube.com/watch?v=JvFspWiPmbc

https://www.youtube.com/watch?v=JvFspWiPmbc
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Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım 
Testleri Test Yöntemleri Ve Test Düzeneği Test Sonuçları

BNO055 IMU Sensörü İle DC Motor Ve 
Solenoid Kilit Tetikleme Testi

BNO055 IMU Sensöründen 3 farklı eksenden veriler alındı ve alınan bu veriler 
belirlenen değerlerin üzerine çıktığında her eksen için farklı bir led yanmıştır.

Yapılan testte ölçülen ivme ve açı değerlerinin doğru olarak alındığı 
gözlemlendi ve algoritmanın çalışabilirliği kanıtlanmıştır.

BNO055 IMU Sensörü İle Algoritmaya 
Uygun Olarak Led Tetikleme Testi

BNO055 IMU Sensöründen 3 farklı eksenden veriler alındı ve alınan bu veriler 
belirlenen değerlerin üzerine çıktığında her eksen için farklı bir led yanmıştır.

Yapılan testte ölçülen ivme ve açı değerlerinin doğru olarak alındığı 
gözlemlendi ve algoritmanın çalışabilirliği kanıtlanmıştır.

BME280 Basınç Sensörü İle DC Motor Ve 
Solenoid Kilit Tetikleme Testi

Sensörün bulunduğu ortamın basıncı süpürge makinesiyle arttırılıp azaltılarak 
DC motor ve solenoid kilit tetikleme testleri yapılmıştır.

Yapılan testte ölçülen basınç, sıcaklık değerlerinin doğru olarak 
alındığı gözlemlendi ve algoritmanın çalışabilirliği kanıtlanmıştır.

BME280 Basınç Sensörü İle Algoritmaya 
Uygun Olarak Led Tetikleme Testi

BME280 Basınç sensöründen gelen basınç verisi ile irtifa ölçümü yapıldı. Test                       
aşamasında kurulan devre ile asansör içinde kat yüksekliği artmasıyla orantılı 
olarak bilgisayardan irtifa bilgisi izlendi ve devredeki ledlerin yükseklik ile 
orantılı olarak yanması gözlemlenmiştir.

Yapılan testte ölçülen basınç, sıcaklık değerlerinin doğru olarak 
alındığı gözlemlendi ve algoritmanın çalışabilirliği kanıtlanmıştır.
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Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri Test Yöntemleri Ve Test Düzeneği Test Sonuçları

ATMega328P-PU Denetleyicisi Yazılım Testi ATMega328P-PU devrede denetleyici olarak kullanılmıştır. Kod başarılı bir şekilde çalıştı ve denetleyici görevi olan devrenin kontrolünü 
sağlamıştır. 
Denetleyiciye fiziksel olarak herhangi bir zarar gelmemiştir.

GPS Sensörü İle Hız Testi Araba içerisindeyken GPS’ten alınan hız verisiyle, arabadaki           
hız göstergesi karşılaştırılarak hız testi yapılmıştır.

Arabadaki hız göstergesiyle, GPS’ten alınan hız verisi aynıdır.

GPS Sensöründen Alınan Koordinatlar İle 
Konum Belirleme Testi

Test aşamasında Serial portta GPS’ ten alınan koordinatları 
Google haritalarda kendi konumumuz ile karşılaştırarak 
doğruluğu test edilmiştir. 

Haritada görülen ile bulunduğumuz konum aynıdır.

BME280 VE BNO055 Sensörleri Kullanılarak SD 
Kart Kayıt Testi 

BNO055 ve BME280 sensörlerinden alınan veriler SD karta 
anlık olarak .txt formatında kayıt edildi. Sonrasında devrede 
bulunan SD Karta bilgisayara takılarak kayıt edilen veriler
gözlemlenmiştir.

SD kart verileri kaydedebilmektedir.
Gözlemlenen veriler ile Serial portta görülen veriler aynıdır. 

Buzzer Testi Kurulan devrede butona basıldığı zaman buzzer’ın ötmesini 
sağlayan bir test gerçekleştirilmiştir.

Buzzer'dan istenilen zamanlarda ses çıkmaktadır.
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Ana ve yedek uçuş bilgisayarı arasındaki geçişin optokuplörlerle yapılması 
durumunda hızlı bir şekilde geçiş yapılamadığı gözlemlenmiştir.  Aynı 
zamanda optokuplör, yüksek sıcaklıkta hassasiyetinin bozulması ve daha 
çok tek devre üzerinde kullanılmasından dolayı tercih edilmeyecektir. 
Bunun yerine bu geçişi daha hassas ve güvenli bir şekilde yapabilecek olan 
transistör kullanılacaktır.

Ana ve Yedek Aviyonik arasındaki geçiş video linki:

Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri Test Yöntemleri Ve Test Düzeneği Test Sonuçları

Aviyonik Sistem Genel Testi Bu test aşamasında aviyonik sistem tasarımı roket aviyonik sistem tasarımı ile 
aynı olmaktadır. Test sonucunda  DC motor ve solenoid kilidin sensörlerden
alınan veriler ile tetiklenmesi sağlanmıştır.  Aynı zamanda toplu olarak 
sensörlerden alınan veriler bilgisayar ekranında bir arada görülmektedir. 
Test sırasında ana  denetleyicinin arızalı olduğu durumda yedek denetleyicinin 
bulunduğu devredeki sensörden alınan veriler ile yine DC motor ve solenoid
kilidin tetiklenmesi sağlanmıştır.

DC motor ve solenoid kilit tetiklenmeleri aviyonik sistem 
algoritmasına uygun bir şekilde gerçekleşmiştir.
Breadboard üzerindeki hiçbir komponente zarar gelmemiştir.

Ana ve Yedek Arasındaki Geçişte Rol 
Alacak Olan Optokuplör Testi

Optokuplör iki denetleyici arasında köprü görevi görmesi sağlandı ve birinci 
denetleyicinin gücünün kesilmesi durumunda ikinci denetleyicideki led
yanmıştır.

Ana bilgisayarın bozulması durumunda yedek bilgisayara geçiş hızlı bir 
şekilde sağlanamamıştır.

https://www.youtube.com/watch?v=8LxuxQb65J0

https://www.youtube.com/watch?v=8LxuxQb65J0
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TELEKOMİNİKASYON TESTLERİ
Aviyonik Sistem Yazılım ve Donanım Testleri Test Yöntemleri Ve Test Düzeneği Test Sonuçları

XBee’nin Farklı Mesafelerden Veri Aktarımı 
Yapılması, Verilerin Doğruluğunun Kontrol 
Edilmesi Ve Veri Aktarım Hızının Testi

Alıcı XBee sabit olmak koşuluyla, Verici XBee hızlı bir şekilde, 
araç vasıtasıyla hareket ettirilmiş ve  uzaklaştırılmıştır. Aynı 
zamanda veriler SD karta kayıt edilmiştir.

SD karta kaydedilen verilerle bilgisayarımızın 9600 portuna gelen veriler aynıdır.              
Kullandığımız anten ve XBee modülü sayesinde uzak mesafede veriler doğru ve 
hassas bir şekilde alınmıştır.

Gönderici XBee İle Alıcı XBee Arasında 
Kurduğumuz Bağlantının XBee Arayüzü Olan 
XCTU Programıyla Testi

Birbirine XCTU programıyla  konfigüre iki XBee’den  bilgisayara 
bağlı olan alıcıya gelen verileri görmek için arduino idesindeki  
9600 portu çalıştırılarak gelen verilerin izlenmesi sağlanmıştır. 

Aldığımız veriler sensör kodlarında ayarladığımız saniyede gelen veri sayısına 
eşittir.

2 Gönderici 1 Alıcı Xbee Arasında Kurduğumuz 
Bağlantının Xbee Arayüzü Olan XCTU 
Programıyla Veri Aktarım Hızı ve 
Doğruluğunun Testi

Bilgisayara bağlı olup Arduino idesindeki 9600 portuyla
bağlantılı yer istasyonu görevi gören Xbee’mizi  XCTU 
üzerinden 3 adet XBee modül ile konfigüre edilmiştir. 

XCTU programına kolaylıkla hakimiyet sağlanmasından dolayı 3 adet Xbee verici 
modülünün kolaylıkla konfigüre edilmiştir.
Veri aktarım hızlarında ve verilerin doğruluğunda herhangi bir problem 
yaşanmamıştır.

Yer İstasyonunda, Roketle Olan Haberleşmenin 
Kesintiye Uğramaması Adına Kullanılması 
Planlanan Yagi-Uda Antenle Birlikte Farklı 
Mesafelerde XBee İle Haberleşme Testi

Yer istasyonu görevi gören alıcı Xbee ve buna bağlı olan Yagi
Uda anten sabit olmak koşuluyla, verici XBee araç içerisinde 
olacak şekilde uzak mesafelerde test edilmiştir.

Farklı mesafelerde veriler, arada engeller olan yolda 1500 metreye kadar 
kesintiye uğramadan ve doğru bir şekilde yer istasyonu bilgisayarına ulaşmıştır.
Farklı mesafelerde verilerin aktarma hızları istenilen düzeydedir.

XBee İle Bilgisayarı Haberleştirme Ve XBee’leri
Programlamak Amacıyla Kullanılacak Olan 
XBee USB Shield’ların Sistemimize Uyumu Ve  
Çalışabilirliğinin Testi 

XBee'ler, XBee USB Shield'lara takıldı. XBee'ler XCTU programı 
aracılığıyla konfigüre edilmiştir. Aynı zamanda alıcı ve verici 
Xbee'ler Arduino aracılığıyla programlanmıştır. 

XBee USB Shield aracılığıyla Xbee’leri bilgisayarla haberleştirilmiştir.
Xbee USB Shield aracılığıyla Xbee’ler programlanmıştır.
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Takım Üyesi Takım İçerisindeki Görevi Montaj Günü Görev Planlaması Atış Günü Görev Planlaması

Berkay Yılmaz
Öz

Takım Lideri Montaj senaryosunu devreye alarak roketi atış gününe hazır
hale getirmek, roketin tüm alt sistemlerinin çalışabilirliğinii

ve switchlerin erişebilirliğini kontrol etmek.

Roketi 10 dakikada atışa hazır hale getirecek senaryoyu ortaya koymak, motor 
montajını gerçekleştirmek, aviyonik sistemleri atifleştirmek, roketin

ateşlemesini sağlamak, yer istasyonundan roket verilerini kontrol etmek, 
genel kurtarma senaryosunu devreye sokmak.

Sümeyye
Akkanat

Aviyonik Sistemler
Ekip Lideri

Algoritma ve kodlamaların kontrollerini sağlamak, 
eyleyicilerin tetiklemelerini sağlamak, elektronik

komponentlerin çalışabilirliğini test etmek, yer istasyonu
ara yüzünü kontrol etmek, aviyonik alt sistemlerin

bütünleştirilmesini sağlamak ve paket haline getirmek.

Aviyonik alt sistemlerin ve Switchlerin son kontrolünü sağlayarak 10 dakika
içerisinde atışa hazır hale getirecek senaryoyu devreye almak, yer

istasyonunu, arayüzü son kez kontrol etmek ve roketin anlık verilerini yer
istasyonundan takip etmek, faydalı yük için kurtarma senaryosunu devreye

sokmak.

Kenan Batur Telemetri Sorumlusu Ana, yedek ve faydalı yük bilgisayarı ile yer istasyonu
arasındaki haberleşmeyi sağlayacak sistemi hazırlamak, 

yönlü antenin kurulumunu sağlamak ve son kontrollerini
yapmak

Ana, yedek ve faydalı yük ile yer istasyonu arasındaki haberleşmeyi sağlayacak
sistemin antenlerini kontol etmek ve yönlü anteni roketin konumuna göre

yönlendirilmesini sağlamak, faydalı yük için kurtarma senaryosunu devreye
almak

Eren Yeten Mekanik Sistemler
Ekip Lideri

Ayrılma ve kurtarma sistemlerinin kontrollerini sağlamak, 
mekanik alt sistemlerin bütünleştirilmesini sağlamak ve

paket haline getirmek

Mekanik alt sistemlerin ve Switchlerin son kontrolünü sağlayarak 10 dakika
içerisinde atışa hazır hale getirecek senaryoyu devreye almak, motor 

montajını gerçekleştirmek, roketin kurtarma senaryosunu devreye almak

Ece Nur Binbir Genel Tasarım ve
Aerodinamik
Sorumlusu

Paraşütleri uygun şekilde katlamak, ipleri ve şok
kordonlarını uygun şekilde bağlamak, paraşütleri roketin

içerisine uygun şekilde yerleştirilmesini sağlamak, mekanik
alt sistemlerin alıştırmasını ve montajını yapmak.

Mekanik alt sistemlerin son kontrollerini sağlamak, roketin uçuşu esnasında
roketin rüzgar şiddeti ve yönüne bağlı olarak düşüş konumunu hesaplamak, 

faydalı yük kurtarma senaryosunu devreye almak

Mehmet 
Kemal Ergin

Malzeme Sorumlusu Roket gövdelerinin mekanik alt sistem parçalarıyla
alıştırmasını ve montajını yapmak.

Mekanik alt sistemlerin son kontrollerini sağlamak, roketin kurtarma
senaryosunu devreye almak
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Beklenen Acil Durumlar Alınan Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler

Şok kordonlarının heyet tarafından uygun bulunmaması Farklı kalınlıklarda ve özelliklerde şok kordonları getirilecektir.

Roketin çok fazla sürüklenmesi veya roketten konum bilgisinin
alınamaması

Roketin ne kadarlık bir alana düşeceği ve ne kadar sapabileceği
hesaplanacaktır. Farklı kurtarma senaryoları oluşturulacaktır.

Yarışma alanında parçaların sıcaktan genleşmesi Parçalar güneşten korunacak şekilde muhafaza edilecektir.

Motorun üretilen motor silindirine büyük/küçük gelmesi Ek parçalarla motor silindiri motora uygun hale getirilecektir.

Altimetre’nin üretilen uçuş bilgisayarına büyük/küçük gelmesi Ek parçalarla altimetre uçuş bilgisayarına uygun hale getirilecektir.

Yer istasyonunda kullanılacak bilgisayarın çalışmaması Format atılmış ve içerisinde arayüz bulunan yedek bilgisayar 
götürülecektir.

Tozlanmaların kartımızda kısa devre sorunu oluşturması Hava pompası ve elektronik kart temizleyici sprey bulundurulacaktır.

Aviyonik sistemin paket halinde götürülecek olmasına karşın 
kablolarda herhangi bir kopukluk oluşması

Gazlı havya, lehim, elektrik bandı, eriyen bant, makaron
götürülecektir.

Lipo pillerde beklenmedik boşalmalar oluşması Lipo pil şarj aleti kullanılacaktır.

Aviyonik sistemde herhangi bir sebepten ötürü kısa devre sorunu 
oluşması

Atış alanına tüm aviyonik sistem komponentleri ve elektronik devre 
kartı yedekli bir şekilde gidilecektir.
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Riskler nedir? Riskler Nasıl Ele Alınacak?

Mekanizmalarda kullanılacak dc motor/solenoid kilitlerin yarışmaya kadar 
bozulması.

Her bir cihazın yedekleri tedarik edilerek oluşabilecek risklere önceden önlem 
alınacak.

Yarışma alanında verilecek olan motor ve butonlarda teknik resimlerden 
kaynaklanan veya gözden kaçan bir tasarımsal sorun olması.

Risk durumunda olan parçaların farklı toleranslarda tasarımları yapılarak CAD 
ortamında herhangi bir sorun oluşup oluşmadığı gözlemlenecektir.

Parçaların montajda zor geçmesi ve parçalara alıştırma yaparken deformasyona 
uğraması.

Alıştırma işlemleri montaj gününe kadar tamamlanacaktır. Yedek parça 
bulundurulacak ve temas eden yüzeylere sürtünmeyi azaltan sıvılar sürülecektir.

Yarışma öncesinde kurtarma mekanizması denemelerinde rol oynayan parçaların 
kırılması.

Yedek parça bulundurulacaktır. Yapılan denemelerde düşme vs. gibi olaylardan 
kaçmak için gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır.

Gövdelerin boyanması sonucunda oluşan yüzey hataları. Yüzeyler temizlenip tekrardan boyanacaktır.

Montaj/demontaj çalışmalarında vida başlarının zarar görmesi, vidaların 
ulaşılamayacak yerlere kaçması

Bozulan vidalar kontrol edilip yenileriyle değiştirilecektir. Kaçan vidalar için 
cımbız kullanılacaktır.

Yer istasyonunda kullanılacak arayüzün donması/yavaşlaması/çalışmaması Yer istasyonunda bulunacak bilgisayara format atılarak gidilecektir.

İletimde herhangi bir sorun oluşması, voltaj çıkışlarının kontrolünün 
sağlanamaması

Multimetre götürülecektir.

Kabloların montaj ve demontaj işlemlerinin zorlaşması, elektrik bağlantılarının 
güvenlik tehdidi oluşturması

Kablo pabucu kullanılacaktır.

Aviyonik sistem çalışırken ısınma yaşanması Devre termometresi kullanılacaktır.


