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KTR’den Değişimler 
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KTR’den Sonra Yapılan Tasarım Değişiklikleri Tasarım Değişikliklerinin Nedenleri

Çelik Boru olarak düşünülen motor kundağının alüminyum boru olarak 
değiştirilmesi

Uygun çapta çelik boru temininin sağlanamaması
sonucu dikişsiz çekme alüminyum boru
kullanılmıştır. Ağırlık kaybının yaşanmaması için
merkezleme halkası sayısı arttırılacaktır.

Epoksi olacak burun konisi yerine karbon fiber olarak değişmesi
Pandemi sürecinden dolayı tedarik edilemeyen
burun konisinden dolayı epoksi tasarımı imalatı
yapılamamıştır.
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KTR’den Değişimler 
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Roket bünyesinde, alt sistemlerinden aviyonik sistemin yedek bilgisayarında 
Atmega328p mikrodenetleyicisi kullanılması planlanmıştı. Ancak bu 
denetleyici için iki regülatör,  kristal osilator gibi ek sistemlere ihtiyaç 
duyulması sebebi ile bu elemanları ekleyince roket içerisinde yer sıkıntısı 
yaşadığımızdan dolayı, bünyesinde yine Atmega328p kullanan ve kendi 
üzerinde regülatörü, diğer devre elamanları yer alan ve kart üzerindeki yer 
konusunda da çok avantaj sağlayan Arduino Nano denetleyicisinin 
kullanılmasına karar verildi(Karar işleminden önce Teknofest İletişim 
üzerinden yaşadığımız sıkıntıyı bildirdik ve değişikliğin makul olacağı bildirildi). 
Arduino Nano, bire bir Atmega328p entegresine sahip olmasından dolayı ve 
Atmega328p denetleyicisini Arduino Uno R3 kartı üzerinden Arduino IDE ile 
programladığımız için yazılan kod satırları ve algoritma konusunda hiçbir 
değişiklik  yapılmadı. Yazılan kod direkt olarak Arduino Nano içerisine atıldı ve 
herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Test işlemlerinde yedek sistem bilgisayarı 
olarak Arduino Nano kullanıldı ve sistemimiz testlerden başarı ile geçti. 
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Roket Alt Sistemleri 
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Aviyonik Sistem Genel Değerlendirme

Aviyonik Kart Tasarımı Başarıyla tamamlandı

Kart üzerinde ana ve yedek sistemlerin ayrı testleri Başarıyla tamamlandı

Kart üzerinde ana ve yedek sistemlerin aynı anda 
çalışması ve sistemler arası geçiş senaryo testi

Başarıyla tamamlandı

Elde edilen uçuş verilerinin haberleşme istasyonları 
ile uzak mesafeli testi

Başarıyla tamamlandı

Ana ve yedek sistem algoritmalarının testi
Başarıyla tamamlandı

Faydalı Yük Kartının Tasarlanması Başarıyla tamamlandı

Tasarlanan kartın gövde montajının testi Başarıyla tamamlandı
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Roket Alt Sistemleri 
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Roket Bileşenleri Tedarik Durumu Üretim Durumu Tamamlanma Durumu Tamamlanma Tarihi

Gövdeler
Gövde kalıpları, karbon fiber 
kumaş, epoksi, sertleştirici ve 

kalıp ayırıcı temin edildi. Zımpara 
ve boya işlemleri tamamlandı.

Üretim yapıldı. %100 tamamlandı. 28.06.2020

Faydalı Yük Çelik malzeme tedarik edildi Üretim yapıldı. %100 tamamlandı. 20.07.2020

Burun Konisi
Karbon fiber kumaş ve reçineler 
tedarik edildi.Burun konisi kalıbı 

28.07.2020 tarihi itibariyle 
tedarik edilebildi.

Kestamid burun konisi üretimi gerçekleştirildi. 

Pandemiden sürecinden dolayı burun konisi üretilemediği için
epoksi burun imalatı yapılamadı. Deneme amaçlı kestamid malzeme
işlenerek burun konisi üretildi. Fakat gerekli tüm kalıplar ve
malzemeler hali hazırda mevcuttur. AHR den sonraki süreçte karbon
fiber burun konisi üretilecektir.

15.08.2020 tarihine kadar karbon fiber 
burun konisi üretilecektir.

Burun konisi kalıbı ilerleyen slaytlarda 
gösterilmiştir.

Ayrılma Mekanizması Bütün malzemeler tedarik edildi Üretim yapıldı. %100 tamamlandı. 28.07.2020

Aviyonik Ekipmanlar Bütün aviyonik ekipmanlar 
tedarik edildi.

Üretim yapıldı. %100 tamamlandı. 11.06.2020

Kanatçıklar Çelik malzeme temin edildi. Lazer kesimi yapıldı. %100 tamamlandı. 05.07.2020

Paraşütler Bütün kumaş ve parakord ipler 
tedarik edildi

Üretim yapıldı %100 tamamlandı. 17.07.2020

Motor Kundağı ve Motor 
Kapağı

Civatalar, gijonlar, merkezleme
halkaları, somunlar ve motor 

kundağı tedarik edildi.

Tüm çelik malzemeler temin edildi. %100 tamamlandı. 02.07.2020
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm
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Burun Konisi

30 cm 

Uçuş Gövdesi

57 cm

Ana Gövde

70 cm

İç Silindir

∅
1

1
,8

Ana Ayrılma 
Noktası 9,4 cm

Merkezleme 
Halkaları

Motor Bloğu

8
,8

1
𝑐𝑚

Altimetre

Fırlatma Yayı

Aviyonik Bölmesi

44 cm 15 cm

Paraşüt 
Fırlatma Yayı

Faydalı Yük
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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 3 Boyutlu Görünümü (CAD) FAYDALI YÜK VE FAYDALI YÜK BÖLÜMÜ 3 Boyutlu 
Görünümü (CAD)

Burun Konisi Faydalı Yük 
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Burun – Detay 
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Pandemi sürecinden dolayı tedarik edilemeyen burun
konisinin kalıbı hazır olup üretim kısmı AHR’ye
yetişmemiştir. Deneme amaçlı olarak ketamid burun
konisi üretilmiştir.

1. Hali hazırda bulunan kalıplarımız CNC ile 3 eksenli
olarak işlenmiş ve iki adet dişi kalıp çıkartılmıştır.

2. Kalıplara el yatırma yöntemi ile karbon fiber serilerek
yeni burun konisi 15.08.2020 tarihine kadar imalatı
yapılacaktır.

3. Kalıplara serim yapıldıktan sonra kalıplar
birleştirilerek kürleşmeye bırakılacaktır. Kürleşme
sonucunda burun konisi üretimimiz gerçekleşmiş
olacacaktır.
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Burun – Detay 
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Burun konisinin tasarımında buruna ait
geometrik şeklin belirlenmesi, uçuş esnasında
aerodinamik direncin tesiri altındaki roketin
optimum performansı için çok önemlidir. Hava
gibi akışkan bir ortam içerisinde çok hızlı yol
alan roketin karşılaşacağı aerodinamik direncin
en aza indirilmesi burun konisi tasarımının
başarısına bağlıdır. Bu nedenle tasarlanan
rokette burun konisi şekli olarak tanjant ojiv
seçilmiştir. Mevcut irtifa ve hız koşullarında en
optimum geometrinin tanjant ojiv olduğuna
kanaat getirilmiştir. Uzunluğu 30 cm ve çapı
11,8 cm’dir. Malzeme olarak karbon fiber
seçilmişti. Karbon fiber, kalıba el yatırma
yöntemiyle serim yapılacaktır. Karbon fiber tercihi dayanımı artırmak, ağırlığı 

azaltmak ve içerisine yerleştirilmesi planlanan 
elemanlar için yapılmıştır. Burun konisi 
sürtünme kuvvetine ve basma kuvvetine maruz 
kalmaktadır, karbon fiber bu kuvvetlere karşı 
koyabilecek dayanıma sahiptir.

Burun konisi drag kuvvetine maruz kalan bir
komponent olduğu için dayanımı büyük önem
arz etmektedir. Basma yüküne maruz kalan
burun konisinin bu yüke dayanabilir olması
gerekmektedir, bu nedenle karbon fiber
malzeme seçimi yapılmıştır.
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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➢ Roketin istenilen irtifaya çıkarması ve bu 
irtifada roketten ayrılması beklenen yüktür.

➢ 4 kg ağırlığında 10 cm uzunluğunda ve 8,5 
cm çapındadır.

➢ Kendi paraşütüne bağlı şekilde kovan 
içerisindeki yerine  oturtulacak ve 1500 
metre irtifada (apogee noktasında) roketten 
ayrılacaktır.

➢ Faydalı yük olarak ilk yardım kiti kullanılması 
planlanmaktadır.

➢ Faydalı yükün paraşüt ipleri şekilde görülen 
mapaya bağlanacaktır.

➢ Burunda bulunan ayrılma mekanizmasının 
devreye girmesi ve burnu gövdeden 
ayırmasıyla birlikte 1. paraşütle birlikte 
faydalı yük ve ona bağlı olan paraşüt de 
roketten ayrılacaktır.

➢ Burunda bulunan ayrılma mekanizmasının 
devreye girmesi ve burnu gövdeden 
ayırmasıyla birlikte 1. paraşütle birlikte 
faydalı yük ve ona bağlı olan paraşüt de 
roketten ayrılacaktır.

➢ Üzerinde bulunan GPS sayesinde bulunduğu 
konum yaklaşık olarak saptanarak araç ile 
konuma ulaşılacaktır. 

➢ Konuma varınca faydalı yükü bulmak için 
üzerine yerleştirilmiş buzzerın çıkardığı ses 
takip edilecek ve kurtarma tamamlanmış 
olacaktır.

Faydalı Yük Kapalı Hali 3 
Boyutlu Görünümü (CAD) 
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Faydalı Yük ve Faydalı Yük Bölümü – Detay 
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Faydalı yük olarak kullanılacak olan ilk yardım
kitinin tek başına yere indirilirken hasar görme
ihtimali göz önünde bulundurularak çelik bir
silindir içerisine yerleştirilecektir. Kapaklı bir yapıya
sahip olan silindire kit yerleştirildikten sonra
kapağı kapatılacaktır ve bu şekilde faydalı yük
bölümünü oluşturacaktır. Çelik silindir havada
sürtünmeden dolayı ve iniş sırasında yere çarpma
etkisinden dolayı oluşacak hasarları
engelleyecektir. Malzeme olarak çelik seçilmesinin
nedeni yüksek mukavemeti ve yoğunluğu
neticesinde aynı hacimde diğer malzemelerden
daha ağır olması neticesinde ağırlık merkezini
dengelemesi ve stabiliteyi korumasıdır.
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Kurtarma Sistemi Mekanik Görünüm
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Ayrılma Sistemi – Detay 
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• Alt Plaka : 95mm çapa sahip alüminyum alt plaka, alt saplama 
vidaları ile ara plakaya tutturulmuştur ve servo motora gövde görevi 
görmektedir.

• Alt Saplamalar : M10 çelik saplamalar alt plaka ve ara plakanın 
sabitlenmesinde görevlidir.

• Ara Plaka : Alt plakaya saplamalarla tutturulmuş halde bulunan ve 
orta kanalları sayesinde üst saplama vidalarının ekseninde rahatça 
hareket edebilen ara plaka yayları sıkıştırmak ve tetikleyiciyi 
tutmakla görevlidir.

• Tetikleme Elemanı : Servo motora sabitlenmiş halde bulunan ve ara 
plakanın merkezinde hareket edebilen tetikleyici eleman yaylarımızı 
sabitleme görevi görmektedir.

• Servo Motor : Üst plakaya montajlanmış halde bulunan servo motor 
tetikleyici elemanı hareket ettirme görevindedir.

• İç ve Dış Yaylar : Üst saplamalara sarılmış halde (4adet) ve dış çap 
etrafında, ara plaka ve üst plaka arasında konumlanan yaylar sıkışık 
halde ayrılma için gerekli itici gücü sağlamaktadır.

• Üst Plaka : 95mm çaplı üst plaka üst saplamaları ve yayları 
tutmaktadır.

• Üst Saplamalar : Üst plakaya montajlı halde bulunan M10 çelik 
saplamalar aynı anda hem ara plakanın hareket edebileceği eksen 
hem de yaylar için gövde görevi görmektedir.

Roketin hedeflenen irtifaya (apogee) ulaşması ile aviyonik sistemden gelen 
sinyaller servo motoru tetikler. Servo motora bağlı tetikleyici elemanın dönerek 
ara plakanın merkezinde bulunan oyuktan geçmesi ile sıkışık vaziyette bulunan 
yaylarımız serbest kalarak birbirine sabitlenmiş ara ve alt plakayı iter. Böylece 
ayrılma operasyonu için gerekli güç elde edilmiş olur.
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Paraşütler – Detay 
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Hesaplanan verilerine 
göre seçilen paraşütler 

Kullanılacak 
olan renk

Çap 
(cm)

Yere inme hızı 
(m/s)

Faydalı yük paraşütü Kırmızı 120 7,9

Maksimum irtifada
açılan 1.paraşüt Turuncu 130 14

Yere 600 m kala 
açılacak olan paraşüt Turuncu 190 8,15

Daha önceden üretilen turuncu paraşüt kumaşı 
yeterli dayanımı sağlayamadığı için mor renkten  

ve farklı bir kumaş ile yeniden üretim 
yapılacaktır.
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Aviyonik Sistem Mekanik Görünüm
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Üretilmiş Uçuş Bilgisayar Kartı
Ana ve yedek sistemin tüm gereksinimlerini 

karşılayan kart tasarımımızın tamamı yapılmıştır. 
Eksik ve ya eklenecek herhangi bir kısım yoktur.

Faydalı yük üzerinde bulunacak 
olan devre kartı. GPS ve 
telemetri barındırmakta. Eksik 
bir kısmı yok.
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Aviyonik Sistem – Detay 
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Sistem içerisinde kullanılan sensörler ve görevleri:
. Arduino Mega Pro: Mikrodenetleyici
. MPL3115A2: Yükseklik, basınç ve sıcaklık ölçer
. ADXL335: 3 eksenli ivme ve eğim ölçer
. Adafruit Ultimate GPS: Konum bulma
. SD Kart : Uçuş verilerini hafızada tutma
. Xbee Pro 900 mHz: Verici haberleşme modülü

Sistem tetikleme algoritmasında görev alan sensör: 
MPL3115A2
Uçuş başlangıcından itibaren ölçülen yükseklik değerleri 
belirli bir algoritma içerisinde yorumlanarak zirve noktası 
tespiti gerçekleştirilecek ve yaklaşık 20 kg/cm torka sahip 
Mg958 servolar ile tetikleme gerçekleştirilecek. Devamında 
600 metre irtifada ise ikinci paraşüt için tetikleme yapılacak.

Sistem içerisinde kullanılan sensörler ve görevleri:
. Nano(Atmega328p):  Mikrodenetleyici
. BMP280: Basınç ve sıcaklık ölçer
. MPU6050: 3 eksenli ivme ve eğim ölçer
. Neo 6mv2 GPS: Konum bulma
. Lora Sx1276 900 mHz: Verici haberleşme modülü

Sistem tetikleme algoritmasında görev alan sensör: 
MPU6050 ve BMP280
. Zirve noktasının tespiti için MPU6050 sensöründen alınan 
ivme değerleri ile tespit edilecek ve ortak servo üzerinden 
sistem tetiklemesi gerçekleştirilecek. İkinci tetikleme işlemi 
içinse BMP280 sensöründen elde edilen basınç değeri 
kullanılacak.
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Aviyonik Sistem – Detay 
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.Önceki raporlarda belirtilen özellikler doğrultusunda delikli 
pertinaks üzerinden kart tasarımı gerçekleştirildi.
.Tasarlanan kartın kısa devre testleri gerçekleştirildi ve kart 
testi başarıyla geçti.
.Tasarlanan kart, roket gövdesi üzerinde bulunan aviyonik
kısmı içerisine yerleştirilecek şekilde tasarlandı. Bu ölçüler 
150x100 mm. Aviyonik numunesi üzerinde kartın 
konumlandırma ve kablo bağlantıları test edildi.
. Faydalı yük üzerinde bulunması gereken devre kartı 
tasarlandı ve kartın testi gerçekleştirildi. Test sonucu 
başarılı oldu.
.Faydalı yük devre kartı üzerinde bulunan ekipmanlar:

Arduino Nano
Xbee Pro XSC 900 mHz
Neo 6mv2 GPS

Sistem Geçiş: Sistem geçişi 2n2222 npn transistör vasıtasıyla 
gerçekleştirilecek. Ana sistemde her hangi bir güç bağlantısı 
kopması ve ya tetiklemede görevli MPL3115A2 sensörünün
görev dışı kalması halinde transistörün C-E gerilimine bağlı 
olarak yedek sisteme geçiş sağlanacak.   

Pil Seçimi: Ana ve yedek sistemlerimizde 3 adet seri bağlı 
2600 mAh akım kapasitesine sahip 3.7 V Li-on piller 
kullanılacaktır. 

Anten Seçimi: Yer istasyonunda 8 dbi kazançlı yönsüz Sma
konnektörlü anten kullanılacaktır. Testlere ve 
hesaplamalarımıza göre açık alanda 5-6 km arası haberleşme 
sağlayacağı düşünülüyor. 
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Aviyonik Sistem – Detay 
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31 Temmuz 2020 Cuma 2020 TEKNOFEST ROKET YARIŞMASI KRİTİK TASARIM RAPORU 
(KTR)

Yanlış

Gücü Aktif Et

Xbee-Aktif

Aktiflik Kontrol?
Doğru

Sensörleri Başlat  ve
Referans yükseklik ,basınç 
değerlerini al , hafızada tut.

Ş.Y-R.Y>=1200 m          

ve
Roket_inis==True

Yanlış

Doğru

Servo-Kilit Aç/Faydalı yükü bırak

1.Paraşüt Aç

Aşamayı SD Karta kaydet

Ş.Y-R.Y<=550
Ve  

Roket_inis==True

?Yanlış

2.Paraşüt Aç

Aşamayı SD Karta kaydet

Ş .Y.==R.Y                                    
?

Yanlış

Doğru

Doğru
Kurtarma Sistemi Aktif

Aşamayı SD Karta kaydet

Yanlış

Gücü Aktif Et

Lora-Sx1276-Aktif

Aktiflik Kontrol?
Doğru

Sensörleri Başlat ve 
senkronize et.  Referans 
basınç değerini hafızada tut.

İvme-Z == 0

Yanlış

Doğru

1.Paraşüt Aç

Aşamayı SD Karta kaydet

Basınç Fark <20 hPa
Ve  

Roket_inis==True
?Yanlış

2.Paraşüt Aç

Aşamayı SD Karta kaydet

Ş .B.==R.B.                                    
?

Yanlış

Doğru

Doğru
Kurtarma Sistemi Aktif

Aşamayı SD Karta kaydet

Servo-Kilit Aç/Faydalı yükü bırak

Ş.Y.=Şuan ki Yükseklik
R.Y.=Referans Yükseklik

Ana sistemde bulunan MPL3115a2 sensörü 
sayesinde yükseklik değerini anlık olarak alınacak  
ve başlangıç durumunda elde edilen referans 
yükseklikten çıkarılarak yerden yükseklik elde 
edilecek. Roket içerisinde son 3 yükseklik verisi 
sürekli tutulacak ve birbiriyle karşılaştırılıp inişe 
geçip geçmeme durumu gözlenecek. Roket_inis 
isimli bir değişken ile roketin inişe geçme koşulu 
sağlanırsa  elde edilen yükseklik verisine göre 
faydalı yükü bırakma durumu ve devamında  2. 
paraşüt açılma koşulları yerine getirilecek.

Ana sistemde sıkıntı çıkması halinde 
yedek sisteme geçiş sağlanacak. Yedek 
sistemde ilk aşama z ekseninde 
hesaplanan ivme değeri olacak. İvme 
değeri 0 olunca zirve noktasının tespiti 
sağlanacak ve servo ayrılmayı sağlayacak. 
Devamında  basınç farkı istenen eşikten 
küçük olunca ikinci servo ile tetiklenecek 
ve paraşüt açılacaktır.
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Kanatçıklar Mekanik Görünüm
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Kanatların 
montajlanmamış 

hali

Kanatların 
gövdeyle birleşimi

Kanatçıkların 
CAD 

görüntüsü
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Kanatçıklar – Detay 
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➢ Kanatçıklar Freeform olarak üretilmiş olup noktaların koordinatları yandaki şekilde gösterilmiştir.
➢ Boyutları ve yapısı gereği en uygun üretim yöntemi olarak CNC lazer kesim seçilmiştir. Boyutların hassasiyeti ve roketin

sorunsuz uçuşu için en önemli elemanlarından birisi olduğu için hassas üretilmesi gerektiği için bu üretim yöntemi
seçilmiştir. 2 mm sheet çelikten dxf dosyası kullanılarak kestirilmiştir. Kesim işleminin ardından kenarlar yuvarlatılmıştır.

➢ Kanatçık malzemesi olarak kullanılan çeliğin basma dayanımı 450 MPa’dır.
➢ Kanatçık üretimi ve testleri 19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

Freeform Kanatçıklar Open Rocket 
Ekran Görüntüsü
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Roket Genel Montajı
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Genel montaj 
görüntüsü

Burun konisi
Ayrılma 

mekanizması

Uçuş gövdesi

1. Ayrılma mekanizması uçuş gövdesi içerisine yerleştirilir.
2. Burun konisi ayrılma mekanizmasının yerleştirildiği uçuş gövdesi üzerine sıkı geçirilir. 
3. Uçuş gövdesinin motor gövdesine bakan kısmından paraşüt ve faydalı yük yerleştirilir.

1

Paraşütler ve 
faydalı yük

2

3
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Roket Genel Montajı
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Motor 
gövdesi

Motor 
iskeleti

Motor 
kundağı

kanatçıklar

4.   Motor gövdesinin uçuş gövdesine bakan tarafına aviyonik sistem eklenerek yerleştirilir.
5. Motor gövdesinin alt kısmına motor iskeleti içerisine yerleştirilmiş motor kundağı yerleştirilir.
6. Motor gövdesine motor iskeleti ve motor kundağı yerleştirildikten sonra kanatçıklar monte edilir.
7. Yarışma alanında almış olduğumuz motor, motor kundağına yerleştirilir.
8. Motor kapağı monte edilerek montaj tamamlanmış olacaktır.

4

5 6

Motor 
kapağı

8
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Roket Genel Montajı
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Roket montaj genel 
görüntüsü

Roket montaj tanıtım videosu linki:
https://youtu.be/dD9TnOfnW9I

Roket genel montaj videosu linki: 
https://www.youtube.com/watch?v=TGrB

RMyAvmQ 

https://youtu.be/dD9TnOfnW9I
https://www.youtube.com/watch?v=TGrBRMyAvmQ
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Roket Genel Montajı
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Montaj sonrası görüntüler
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Roket Motoru Montajı
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Merkezleme halkaları Motor kapağı

Motor kundağını merkezlemek ve motor 
kundağının mukavemetini artırmak amacı 
ile merkezleme halkaları ve saplamalar ile 
oluşturulan motor kundağı iskeleti

Roket motorunun 
yerleştirileceği motor kundağı

Motor kundağı ve motor kundağı iskeleti montaj 
videosu linki: https://youtu.be/c7BZICobKmo

Merkezleme halkaları üzerine açılan deliklerden saplamalar 
geçirilerek motor kundağı iskeleti oluşturuldu. Oluşturulan 
motor kundağı iskeleti içerisine motor kundağı geçirilmiştir.

https://youtu.be/c7BZICobKmo
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Atış Hazırlık Videosu
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Genel  Montaj Tamamlandıktan Sonra Aviyonik 
Aktivasyonu :

https://www.youtube.com/watch?v=aWHZ3kaFb_0

https://www.youtube.com/watch?v=aWHZ3kaFb_0
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Parçaların karşılaşabilme ihtimallerinin bulunduğu kuvvetlere

karşı nasıl bir tepki vereceğini ölçebilmek için hazırlanan

parçalarımız ani ve yüksek şok ve darbeye maruz bırakılmıştır. 

Numunelerimize darbe testinde dinamik zorlanmalar altında

kırılması için ne kadar enerji gerektiği Charpy testi (ISO 179-

1, ASTM D 6110 ) metodu kullanırlarak saptanmıştır. Bu 

enerjiye numunemizin vereceği direnç(mukavemet) miktarı

belirlenmiştir. Bu testi hem kompozit malzeme hem de çelik

için yaparken maruz kalacakları ağırlık ve yükler dikkate

alınarak çekici o verilere göre bir yükseklikten bırakarak düşme

mesafesi ve ağırlıkla beraber darbe enerjisi hesaplanmıştır. 

Testler kullanılacak tüm karbonfiber ve fiberglass numuneler

fotoğraflarda görüldüğü gibi üretilmiş ve hazır hale getirilmiştir.

Çelik ve Kompozit Parçaların Çarpma (Darbe) Testi
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Yapısal/Mekanik Mukavemet Testleri
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Kanatçık kısmında kullanılmak üzere çelik seçilmiştir. Laboratuvar ve bilgisayar ortamında

yapılacak olan testlerde çelik malzemesinin akma dayanımı, kırılma noktası ve esneklik aralığı

değerlerinin saptanması amaçlanmıştır.

Testin yapılması için çelik malzemesinden silindirik bir prototip üretilip çekme testi için

makinaya dik bir şekilde iki ucundan tutturularak çekilmeye başlanır. Değer yavaş yavaş

artırılarak hata payını en aza indirmeye çalışılır. Bu işlem parça kopup makina duruncaya kadar

devam eder. Bilgisayar ortamından çekme testi için oluşan grafik alınarak incelenir. Her an için

nasıl bir davranış gösterdiği saptanır. Bu test socunda elde edilmesi amaçlanan değerler elastisite

modülü, elastik sınır çekme dayanımı gibi değerler olup karar kıldığımız malzemenin 

uygulunduğu bu değerler vasıtasıyla kontrol edilmiştir.

Kompozit Gövde İçin Çekme Testi Çelik Kanat için Çekme Testi

Roket uzuvlarından gövde kısmı için karbonfiber ve fiberglass malzemeleri kullanılması hususunda

karar kılınmıştı. Bu karar doğrultusunda prototip gövde için 25cm x 40 cm ve 2mm et kalınlığına

sahip termoset plastiklerin çekme özellikleri için standart test yöntemi ASTM D5083-17 

standardına göre düz plakarlar halinde çekme numuneleri hazırlanmıştır. Çekme testi sonucunda

daha sağlıklı veriler elde edilmesi için numunelerin orta kısımlarından çıkarılan parçalara bu test 

uygulanmıştır.

Kompozit gövde tasarlanırken kullanılabilecek diğer malzemelerle karşılaştırırken maliyet, ham 

madde özellikleri, imalat yönetimi uygunluğu, çevresel faktörlerin etkisi, kalite kontrol

uygulamaları gibi bir çok kıstas göz önünde bulunduruldu. Bir çok yönden avantaja sahip olması

seçiminde kolaylık sağlamasına rağmen kompozit maddenin izotropik özellik göstermemesi için bir

takım testler de uygulanması gerek görüldü. Parçanın maruz kalacağı kuvvetlere karşı

mukavemetini ölçebilmek adına malzemeye hem çekme hem de çarpma (çentik darbe) yönetimi

uygulanmıştır. Kompozit malzeme seçmemizde diğer kullanılabilecek malzemelerden olan

alüminyum ve çelikten aynı sertlik derecesini alabilmek için 2 ila 5 kat daha az malzeme

kullanabilmek avantaj olarak görülmüştür. (İstenilen değer için kullanılması gereken fibere bağlı

olarak). Uygulanan testlerde genel amaç malzemelerin elastisite modülü(E), poisson oranı, kayma

modülünün tespitini yapmaktır.
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Kurtarma Sistemi Testleri
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Taşıt ile gerçekleştirilecek olan test için temsili fotoğraf

Bu testler kapsamında roket ve faydalı yükün yere sağlam bir şekilde inmesi
amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu bağlamda yapılmış olan testlerde;
• Paraşütün zamanında açılıp açılmayacağı
• Paraşüt kumaşı ve bu kumaş yüzeyinin taşınılacak yüke uygunluğu
• Paraşüt ipinin maruz kalacağı kuvvetlere karşı deformasyonu
• Paraşütün açılması ile beraber paraşütün roket ve faydalı yükle birlikte

dengeli bir şekilde iniş gerçekleştirmesi ya da gerçekleştirememesi
analizi

durumları incelenmiş ve istediğimiz gibi sonuçlar elde edilmiştir.

Paraşüt ve paraşüt ipi için çekme testleri uygulanacaktır. Bu testin haricinde
testlerimiz iki yöntem ile gerçekleştirilecektir. Bunlardan ilki yüksek bir
mahal çatısından bırakılacak olan paraşüt, ikincisi seyir halinde bulunan bir
taşıt vasıtasıyla gerçekleştirecektir. Seyir halindeki taşıtta paraşütün, araç
hızına göre oluşacak rüzgara dayanımı verileri toplanacaktır. Yüksek mahalin
çatısının kullanılacağı testte roketin ağırlığına eş değer olacak şekilde bir yük
kullanılarak mahalin çatısından aşağıya bırakılacaktır. 25 metre yükseklikten
bırakılacak olan yük için paraşütün açılma zamanlaması ölçümleri
yapılacaktır. Ayrıca paraşütün yere iniş dengesi gözlemlenecektir.
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Kurtarma Sistemi Testleri
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Paraşüt ve Paraşüt İpi için Çekme Testi

Çekme testi cihazı

Araca Bağlanmış Paraşüt Deneyi:
50 x 50 ölçülü numune dört köşesinden paracord ipler yardımı ile test
için kullanılacak aracın çeki demirine bağlanarak belirli hızlara karşı
vereceği tepkiler ölçülmüştür. Buna göre belirli hız şartlarında rüzgar
dayanımı ve direnci belirlenmesi amacına ulaşılmıştır. Deneyde;
▪ Araç tedarik ve sürüş sorumlusu: Fatih BULUN
▪ Kayıt ve ölçüm sorumlusu: Tarık KAHRAMAN

Yüksek Mahalden Bırakılan Eş Değer Yük Deneyi:
Roketle aynı ağırlıkta olan eş değer bir yük ile gerçekleştirilecek olan
deneyde paraşütün açılıp açılmaması ve açılırsa açılma saniyesi ölçümü
için yapılacak testtir. Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanlığından alınan izinle test yapılmıştır. Deneyde;
▪ Paraşüt ve ilgili ağırlığın tedarik sorumlusu: Ufuk Eren BAŞOL
▪ Aksiyon sorumlusu: Emre Yasin GÜNDOĞDU
▪ Kayıt ve ölçüm sorumlusu: Tarık KAHRAMAN

Paraşüt ipi ve paraşüt kumaşı için temsili örnekler

Paraşüt taşıdığı yük ile beraber yere doğru inerken
paraşüt üzerine etkiyen kuvvetlerden dolayı paraşüt
yüzeyinde fazlaca kuvvetler meydana gelecektir. Bu
kuvvetlerden dolayı yüzeyden iplere, bağlantı
noktalarından ekipmanları etkileyen çekme
kuvvetleri olacaktır. Meydana gelen çekme kuvvetleri
zorlayıcı olacağından dolayı her bir ekipman için ayrı
ayrı çekme testi uygulanacaktır. Bunun sonucu olarak
roket ve faydalı yükün yere yavaş ve güvenli bir
şekilde indiği görülmüştür.
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1-)Ana bilgisayarın güç devresi zemin katta aktif edilecek ve ilk deniz seviyesinden yükseklik verisi 
hafızada tutulacaktır.
2-)Ana bilgisayar devresi ile üst katlara doğru  hareket edilecektir ve sistem üzerinde aktif olarak yükseklik 
verisi alınacak ve referans başlangıç yüksekliğinden çıkarılacaktır.
3-)Hesaplanan yükseklik farkı 5 metreye ulaştığı zaman algoritmada bulunan yükseklik sorgusu ‘True’ 
olacaktır. Ama bu veri servo tetikleme için tek başına yeterli olmayacaktır.
4-)Alınan yükseklik verisi bir önceki yükseklik verisinden düşük olursa  bu roketin inişe başladığı anlamına 
gelecek ve iniş sorgusu ‘ True’ olacaktır ve ilk servo tetiklemesi gerçekleştirilecektir.
5-)İlk tetiklemeden sonra yükseklik farkı 2.5 metreye ulaşınca ikinci servo tetiklemesi gerçekleştirilecektir.

Test Olgusu Test Yöntemi Ve Düzeneği

Ana Sistem
Yazılım- Algoritma 
Testi

Test süresi 
boyunca planlanan 
şekilde ilerleme 
yapıldı ve başarı 
sağlandı.

1-) Başlangıç aşamasında o an ki basınç değeri hesaplanacak ve hafızada tutulacaktır.
2-)İlk tetikleme için basınç ve ivme sensörü kullanılacaktır. İki aşamalı bir tetikleme sorgusu 
gerçekleştirilecektir. Basınç farkı 25 hP üzerinde olunca ilk sorgu gerçekleşecek ve ikinci sorgu için ivme 
değişkeni gözlemlenecek ve 0 ‘ a ulaşınca birince servo tetiklenecektir. Basınç farkı oluşturmak için 
elektrikli süpürge kullanıldı.
3-) İkinci aşamada ise başlangıçta alınan referans basınç ile anlık ölçülen basınç değeri birbirinden 
çıkarılacak ve bu değer 10 hP altına inince ikinci servo tetiklenecektir. Bu değer, roketin 600 metre de 
olduğunu belirten değerdir.

Yedek Sistem
Yazılım- Algoritma 
Testi

Test süresi 
boyunca planlanan 
şekilde ilerleme 
yapıldı ve başarı 
sağlandı.
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Telekominikasyon Testleri
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1-) Tasarlanan devre kartı üzerine ana ve yedek sistem ekipmanları ayrı ayrı yerleştirilecek ve bilgisayar 
bağlantısı sağlanarak ölçüm sonuçları gözlemlenecek. 

Test Olgusu Test Yöntemi Ve Düzeneği

Devre Kart Testi Ana ve yedek sistem 
sonuçları doğru bir şekilde 
elde edildi.

Aviyonik donanımın en önemli elemanı şüphesiz ki sistemi besleyen bataryalardır. Araştırmalar sonucunda 
en ideal bataryanın Lityum iyon piller olduğu kanısına varıldı. Seçilecek batarya sistem komponentlerinin
çekeceği akıma göre belirlenecek. Ama sistem içinde bulunan servoların ve diğer sensörlerin anlık akım 
çekiminin yükseldiği durumlar bulunabilir. Aynı zamanda roketin iniş sonrası da kurtarma işlemleri için aktif 
halde kalması göz önünde bulundurulması gereken bir diğer etken.  Bu sebeple batarya testi için uygun 
görülen test yöntemi, her bir sensörün datasheetinde bulunan çekebileceği maksimum  akıma ve kurtarma 
işlemlerinin süreceği maksimum süreye göre bir hesaplama  yapmaktır.  

Batarya Testi
Yapılan hesaplamalar 
doğrultusunda seçilen 
pilin sağlıklı bir şekilde 3 
saat boyunca 
sistemimizi besleyeceği 
doğrulandı. 

Ana sistemde tetikleme için kullanılan donanımda sıkıntı çıkması halinde servo motor tetiklemesi 
gerçekleşemeyecektir. Bunun için ise ana sistemden yedek sisteme bir geçiş sistemi kurulması planlandı. 
Bu planlamaya göre transistor ile ana sistemden yedek sistem anahtarlaması yapıldı.
Test yöntemi;
Ana sistemde bulunan MPL3115A2 sensörünün iletişim bağlantıları kurulan kart üzerinden koparılacak ve 
yedek sisteme geçiş test edilecek.

Sistem Geçiş Testi
Sistem geçiş 
senaryosu test 
edildi ve başarılı 
oldu.
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1-) Devre kartı üzerine bütün ekipmanlar yerleştirildikten sonra alıcı istasyonlar kurulacak ve yakın 
mesafede modüller bağlantısı test edilecektir. Hem ana sistem Xbee sensörü hem de yedek sistem Lora 
sensörü teste tabii tutulacaktır.

Test Olgusu Test Yöntemi Ve Düzeneği

Yakın Mesafe 
Haberleşme Testi

Modüllerin eşleşmesi ve veri 
iletimi başarılı bir şekilde 
gerçekleşti.

Xbee sensörlerinin gerekli konfigürasyonu yapılıp yakın mesafede sensörlerinin eşleşip veri iletimi 
yapımından sonra 2. haberleşme testimiz uzak mesafede haberleşme kısmı. Bu işlem için aşamalar şu 
şekilde planlanmakta;
1-) Ana sistem ve yedek sistem verici devresi, bütün sensörlerin kart üzerine kurulmasıyla aktif edilecek.
2-) Sistemin beslemesi planladığımız bataryalar ile hiçbir bilgisayar bağlantısı olmadan gerçekleştirilecek.
3-) Ana sistemimiz uygun bir ortam bulunup(mümkünse bina yapıları olmayan açık arazi) uygun konuma 
yerleştirilecek.
4-) Ekibimizin iki üyesi, ana sistemi yerleştirdikten sonra araba ile yolculuğa başlayıp sensörlerin kaç metre 
mesafede haberleşmesinin kesildiğini, bu mesafenin bizim için yeterli olup olmadığını test edecek.

Uzak Mesafe 
Haberleşme Testi

Test sonunda doğru 
arazi bulma konusunda 
sıkıntı yaşansa da 
yaklaşık olarak 2.5-3 km 
mesafe arasında birçok 
binanın bulunmasına 
rağmen haberleşme 
sağlandı. Açık arazide 
ise iletişim mesafesinin 
yaklaşık 5-6 km arası 
olacağını düşünüyoruz.
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Testler

3731 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Aviyonik Kart- Gövde Montaj Test Lora Alıcı Devre 
Ana sistem ve yedek sistem alıcı 
devrelerinin test videoları haberleşme 
kısmında bulunuyor. 
Faydalı yük kart tasarımı önceki 
sayfalarda verilmiş olup kullanılan Xbee
ve GPS sensörleri, uçuş 
bilgisayarımızdaki sensörlerin aynısı 
olması sebebiyle ayriyetten test 
edilmemiştir. Önümüzdeki süreçte 
onların testi gerçekleştirilecek olup 
aviyonik anlamında başka eksik 
bulunmamaktadır.  
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Algoritma Test Linki: https://www.youtube.com/watch?v=ecbtK-DoK1o&feature=youtu.be

Sistem Donanım Tanıtım Ve Testleri: https://www.youtube.com/watch?v=aBHAwFxU67U

Sistem Telekomünikasyon Testleri:  https://www.youtube.com/watch?v=WC6ibYuzR6Q

Aviyonik Montaj Test Linki: https://www.youtube.com/watch?v=aV14b63575s&feature=youtu.be

Yedek Sistem Aviyonik Testi :https://www.youtube.com/watch?v=JQpPlTFIOc0&t=1s

Paraşüt Ayrılma Testi : https://www.youtube.com/watch?v=2WsDlRfd_WI 

Ana Sistem Aviyonik Testi : https://www.youtube.com/watch?v=W4S8_NoR8BE

Mukavemet Testleri : https://www.youtube.com/watch?v=d6S8_KmaqoQ

https://www.youtube.com/watch?v=ecbtK-DoK1o&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aBHAwFxU67U
https://www.youtube.com/watch?v=WC6ibYuzR6Q
https://www.youtube.com/watch?v=aV14b63575s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=JQpPlTFIOc0&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=2WsDlRfd_WI
https://www.youtube.com/watch?v=W4S8_NoR8BE&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=d6S8_KmaqoQ
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1 Ateşleme

2 İtmeli Uçuş

3 Maksimum İrtifa

4 Faydalı Yük 
Bırakma ve 
Paraşüt Açılması

5 Roket İkinci 
Paraşüt Açılması

6 Yere İniş

TELEM
ETR

İ

Kurtarma Prosedürü;

•Roket ve Yük konumunun 
tespiti ve bulunması
•Hakemleri bekleme ve 
parçaların kontrolü

Tarık Kahraman

Roketin Taşınması

Fatih Bulun

Motorun Yüklenmesi

Ufuk Eren Başol

Ateşleme

Talha Sevinç

Kurtarma

Telemetri 
Paketleri

Çözümleme CSV Kaydet Grafikleri Çiz



Herkese Açık | Public

Yarışma Alanı Planlaması

4031 Temmuz 2020 Cuma TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

İŞLEM İŞLEMİN TANIMLAMASI GÖREVLİ

Roketin Rampaya Taşınması Roketin Rampaya Taşınması Tarık Kahraman

Motorun Yüklenmesi
Motorun gövdeye yerleştirilmiş olan motor kundağına oturtulması 

ve ardından çıkış konisi kapatılarak sabitlenmesi.
Fatih Bulun

Elektronik Donanımın 
Açılması

Ana sistem ile bataryalar arasındaki bağlantı bir anahtar ile 
sağlanacaktır. Roket rampaya koyulunca roketin üzerindeki 

sekmeden anahtar aktif edilip sisteme gerekli enerji verilecektir.
Talha Sevinç

Uçuş Evreleri

Aşama-0:Sistemin başlangıç referans yükseklik ve basınç 
değerlerinin alınması

Aşama-1:Roketin zirve noktasına kadar takibi
Aşama-2:Zirve noktası tespit algoritmasının çalışması ve servo 

motor ile yay üzerinden tetiklenmenin gerçekleşip faydalı yükün 
bırakılması

Aşama-3:Roketin iniş algoritmasının aktif olup yüzeye 600 metre 
kala paraşütlerin açılması

Aşama-4:Yere iniş ve kurtarma çalışmaları

-

Veri Depolanması
Sistem üzerinde hesaplanan bütün veriler ana bilgisayar üzerinde 

bulunan Sd karta sürekli olarak aktarılacak.
-

Kurtarma İşlemleri
Yere inecek olan burun ve roket sistemi üzerinde birer adet GPS ve 

bunu yer istasyonuna iletecek verici devreler bulunacaktır.  İniş 
sonrasında bu veriler ile parçalar bulunacaktır.

Ufuk Eren Başol
Emre Yasin Gündoğdu

İbrahim Türkmen

Parçaların Bulunma Stratejisi

İniş yapan iki parça üzerinde de  birer adet buzzer bulunacak ve 
inme işlemi gerçekleşince buzzer aktif edilip ses  çıkarmaya 
başlayacaktır. Gps verilerinden parçaların bulunduğu yere 

vardıktan sonra gelen ses ile tam olarak yer tespiti yapılabilecektir.

10 m/s rüzgar hızı için hesaplanan tahmini düşüş
noktası fırlata noktasından yaklaşık olarak 400
metre kadar uzaktadır.

Yatay Mesafe - Zaman
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Pil bağlantı noktalarının kelepçelenmesi, aynı zamanda silikon ve ya yapıştırıcı ile 
sağlamlaştırılması

Aviyonik Risk Önlem

Güç Kablolarının Yerinden 
Çıkması/ Bağlantının kopması

Kart üzerinde bulunan SD Kart içerisine bütün aşamalar ve alınan ölçüm sonuçları yazdırılacak . 
Paraşütler gözle ayırt edilebilecek şekilde seçilecek. 

Yer istasyonu ile haberleşme 
kesilmesi/ Anten hasarı

Uçuş bilgisayarlarının başlangıçta hesapladığı referans yükseklik ve basınç değişkenleri hayati 
öneme sahiptir ve bu verilerin hesaplandıktan sonra kesinlikle unutulmaması gerekir. Bu sebeple 
başlangıç aşamasında hesaplanan bu değerler uçuş aşamaları ile birlikte  EEPROM içerisine 
yazılacak ve herhangi bir reset durumunda tekrar EEPROM üzerinden okunacak.

İşlemcinin güç bağlantısının anlık 
olarak kopması ve bilgisayarların 
kendini resetlemesi

Atış alanına lehim gereçleri, epoksi ve gerekli ekipmanlar getirilecek ve hasar oluşması 
durumunda anında müdaahele yapılacak.

Tasarlanan uçuş kartının hasar 
görmesi 

Atış alanına sistem için hayati öneme sahip parçalar yedeklenerek gelinecek ve sıkıntı olması 
durumunda yenileri ile değiştirilecek.

Atış alanında sensörlerde hasar 
ve ya yanma olması


