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KTR’den Değişimler 

• KTR’de belirtilen faydalı yük kurşun olarak belirtilmişti. Fakat piyasada az bulunduğu için çelik ile değiştirildi.

• KTR’de belirttiğimiz gövde birleşim yerlerinde bulunan M3 setskur cıvata ve somunlar M5 olarak değiştirildi. Bunun sebebi
güvenliği bir kademe daha arttırmaktır.

• KTR’de belirtilen bazı parçaların ABS’den üretilmesi paylaşılmıştı. Fakat parçalarımızın boyutları büyük olduğundan 3B yazıcıda
kalkma ve çatlamalar oluşturduğu için PLA filament kullanıldı ( 6 adet gövde parçası , merkezleme bölüm parçası ve üst sağ kapak).
PLA’ya basma testi uygulandı. Ayrıca gövde parçalarımız karbon fiber ile kaplanacaktır. Youtube video link;
https://youtu.be/1EMJYCKgSIQ

• KTR’de bütün paraşüt kumaşları ripstop naylon olarak belirlenmişti. Fakat pandemi dolayısıyla yeteri kadar ripstop naylon kumaşı
tedarik edilemedi. Bu yüzden paraşüt kumaşı tedarik edildi. Ana paraşütün renkleri ise KTR’de mor ve turuncu olarak belirlenmişti.
Fakat mor renk piyasada bulunmadığından daha önce KTR’de değişebileceğini belirttiğimiz için pembe paraşüt kumaşı tedarik
edildi ve üretimi yapıldı.

• KTR’de 2. motor seçeneklerinde bulunan L1050’nin seçilmesi durumunda ekstradan yük eklenecekti. Fakat bu yük kaldırıldı,
stabilite ve irtifa yeniden düzenlendi. Ayrıca faydalı yükün ağırlığı KTR’de 5 kg iken şuanda 4.4 kg olarak belirlenmiştir.

• KTR’de belirtilen motor kapağı ABS + Karbon fiber kaplanarak düşünülmüştü fakat emniyeti arttırmak için Alüminyum olarak
malzemesi değiştirilmiştir.

https://youtu.be/1EMJYCKgSIQ
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BİLEŞEN DURUM

Burun Konisi %100 Üretildi, zımpara ve kaplama yapılacak

Kapaklar %100 üretildi

Şerit Yaylar Tedarik edildi

Gövde Parçaları %100 üretildi, zımpara ve kaplama yapılacak

Bağlantı Elemanları Tedarik edildi

Merkez Bölüm Parçası %100 üretildi

Aviyonik Sistem %85 üretildi/tedarik edildi

Ayrılma Ve Kurtarma Sistemleri %100 üretildi/tedarik edildi

Motor Bloğu %100 Üretildi

İç Tüp %100 Üretildi

Motor Kısımları Ve Kanatçık Motor bloğu %100, merkezleme halkaları %100, motor kapağı %100 üretildi
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OpenRocket / Roket Tasarımı Genel Görünüm

Burun Konisi Faydalı 
Yük 

Paraşütü

Faydalı 
yük

Sürüklenme 
Paraşütü

Aviyonik
Bölümü

Ana Paraşüt Motor Bloğu

Kanatçıklar ve 
Motor bloğuAyrılma Sistemi
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Faydalı Yük Mekanik Görünüm



Herkese Açık | Public

Burun – Detay 

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

Burun konisi roketin üzerindeki aerodinamik hava direncini azaltmak için kullanılan bir roket parçasıdır. Çeşitli burun konisi 
yapıları bulunmaktadır. Aspan Model Roket’te kullanılan burun konisi geometrisi Von Karman olarak belirlenmiştir. Bu koni tipinin 
seçilmesinin nedeni,  yapım kolaylığı ve düşük hava direnci katsayısına sahip olmasıdır. Von Karman koni tipi (55*(sqrt((arccos(1-
(2*x/200)))-((sin(2*(arccos(1-(2*x/200)))))/2))))/(sqrt(pi)) şeklinde bir eğrisel denkleme sahiptir.

Koni uzunluğu 235,2 mm (entegrasyon uzantısıyla birlikte) ve koni çapı (en geniş yerinde) 110 mm’dir. Koninin cidar kalınlığı 3 
mm olup omuz (ing. Shoulder) olarak adlandırılan, burun konisinin gövdeye bağlanmasını sağlayan kapaklar ise 350 mm 
uzunluğunda ve 90,84 mm çapındadır. Bu kısmında cidar kalınlığı 5 mm’dir. 

KTR’de belirtilen malzeme tipi olan ABS filament kullanılmıştır. Ayrıca burun konisinin üzeri karbon fiber malzeme ile 
kaplanacaktır.

Burun konimiz 3B yazıcıda üretilmiş olup, KTR’nin açıklanmasından sonra yaşadığımız 8 günlük bir itiraz sürecinden  
kaynaklanan gecikmeden dolayı 14/08/2020 ile 20/08/2020 tarihleri arasında kaplama gerçekleşecektir. Kaplama için gerekli olan 
malzemeler (Epoksi, karbon fiber) ve  burun konisi üzerine yapıştırılacak olan Aspan Roket Takımı’nın logo etiketi tedarik 
edilmiştir.
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Roket içerisinde bulunan faydalı yük iki kısımdan oluşmaktadır. Bu kısımlar sırasıyla faydalı yük ve faydalı yük bilgisayar
yuvası kısımlarıdır. Faydalı yük yaklaşık 4.4 kg kütleye sahip çelik bir bloktur. Yoğunluğundan dolayı bu malzeme seçilmiştir.
Faydalı yük bilgisayar yuvası kısmı ise faydalı yük uçuş bilgisayarının bulunduğu kısımdır. Bu kısım 2 adet ISO 7045 M3 cıvata
ile faydalı yük kısmına sabitlenmiştir. Uçuş bilgisayarı faydalı yükün kurtarılması için yer istasyonuna konum verisi
gönderecektir.

Ayrıca faydalı yük paraşütünü bağlamak üzere, faydalı yük kısmının ön tarafında bir adet DIN 580 M8 mapa bulunmaktadır.
Mapa için gerekli metrik diş çelik bloğa açılmıştır. Faydalı yük bilgisayar yuvası kısmı ABS malzemeden, 3 boyutlu yazıcı ile
üretilmiştir.

Faydalı yük, burun konisi ve burun konisi alt sistemleri faydalı yük paraşütüne bağlı olup, ayrı şok kordonlarıyla inecektir.
Faydalı yük paraşütü üretilmiş olup 150 cm çapında ve ortasında bulunan delik 7,5 cm çapındadır.

Faydalı yük üzerine yapıştırılacak olan Aspan Roket Takımı’nın logo etiketi tedarik edilmiştir. Faydalı yük ve faydalı yük
bölümü %100 oranında üretilmiştir (uçuş bilgisayarı dahil).
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Ana Faydalı yük Sürüklenme paraşütü 
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Koniye bağlı bulunan kapaklar aracılığıyla sıkıştırılmış olan yayın potansiyel enerjisinin istenen süre boyunca tutulmasını
sağlayan kilit ve kilitlere hareket vererek fırlatmanın gerçekleşmesini sağlayacak olan servo motor gövdede, merkez bölüm
içinde bulunacaktır. Üst yay, üst kapaklar ve merkez bölüm ile sınırlandırılmış olan bir alanda bulunacaktır. Aynı mantık ile
çalışan diğer bir sistem üst ve alt gövdeleri ayırmak için de kullanılacaktır. Buradaki enerji deposu olan alt yay, alt kapaklar ve
merkez bölüm ile sınırlandırılmış olan bir alanda bulunacaktır. Buradaki enerjiyi tutacak ve serbest bırakacak olan kilit ve servo
motor sistemi ise yine gövdede, merkez bölüm içerisinde bulunacaktır. Roket tepe noktasına ulaştığında öngörülen sensör
verileri kullanılarak merkez bölüm içerisinde bulunan birinci servo motor tetiklenecek ve bu motorun hareketi sonucu kilit
mekanizmasının serbest kalmasıyla üst yay enerjisini üst kapaklara ve koniye aktaracak ve bunlarla birlikte kapakların
içerisindeki bileşenler (faydalı yük, faydalı yük paraşütü, sürüklenme paraşütü) de kinetik enerji kazanarak fırlayacaklardır.
Gövdeden ayrılan kapaklar üzerlerindeki şerit yayların etkisi ile dışa doğru açılacak ve faydalı yük, faydalı yük paraşütü ve gövde
sürüklenme paraşütü dışarı çıkacaktır. Bu ayrılmanın ardından faydalı yük (koni, faydalı yük ile birlikte inecektir) ve gövde,
birbirlerinden bağımsız olarak yeryüzüne inmeye başlayacaktır. Yaklaşık 500 metre irtifada ise yine öngörülen sensör verileri
kullanılarak üst gövde ile alt gövdeyi bir arada tutan kilidi serbest bırakacak olan ikinci servo motorun tetiklenmesi sonucu alt
yay enerjisini alt kapaklar aracılığıyla alt gövdeye aktaracak ve gövde ayrılması gerçekleştirilecektir. Bunu takiben ise üst
gövdeden ayrılan alt kapaklar üzerlerindeki şerit yayların etkisi ile dışa doğru açılacak ve ana gövde paraşütü dışarı çıkacaktır.
Bu ana paraşüt, gövdenin hızını azaltarak yeryüzüne daha güvenli bir şekilde inmesini sağlayacaktır. Kurtarma sistemleri,
yayların kapaklar (paraşütler kapakların içerisinde bulunur vaziyette) aracılığıyla tekrar sıkıştırılması ve kapakların alt kısmında
bulunan metal parçanın kilide oturtulması (kilitlenmesi) ile yeniden kullanılabilir hale gelebileceklerdir.
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Paraşütler, roketin kurtarılmasında önemli bir rol oynar. Aspan Model Roket’te 3 adet paraşüt bulunmaktadır. Bu paraşütler 
sırasıyla; ana paraşüt, faydalı yük paraşütü ve sürüklenme paraşütleridir. Ana paraşüt yuvarlak şekildedir. Yere iniş hızı 6.63 
m/s’dir. Çapı 250 cm’dir. Orta kısmında bulunan spill hole ise 10 cm’dir. Ana paraşütün renkleri ise KTR’de mor ve turuncu 
olarak belirlenmişti. Fakat mor renk piyasada bulunmadığından daha önce KTR’de değişebileceğini belirttiğimiz için pembe 
paraşüt kumaşı tedarik edildi ve üretimi yapıldı. Ana paraşütün paket uzunluğu ise 15 x 8,5 cm’dir. Paraşüt iplerinin uzunluğu 
ise paraşüt çapının 1,25 katı olarak belirlenmiş olup 312,5 cm ve 8 adettir.

Faydalı yük  paraşütü yuvarlak şekildedir. Yere iniş hızı 7.33 m/s’dir. Çapı 150 cm’dir. Orta kısmında bulunan spill hole ise 7.5 
cm’dir. Faydalı yük paraşütünün renkleri ise turuncu ve kırmızı olarak üretildi. Faydalı yük paraşütünün paket çapı 7 x 8,5 
cm’dir. . Paraşüt iplerinin uzunluğu ise paraşüt çapının 1,25 katı olarak belirlenmiş olup 187,5 cm ve 8 adettir.

Sürüklenme paraşütü yuvarlak şekildedir. Yere iniş hızı 15.36 m/s’dir. Çapı 120 cm’dir. Orta kısmında bulunan spill hole ise 5 
cm’dir. Sürüklenme paraşütünün renkleri ise turuncu ve yeşil olarak üretildi. Sürüklenme paraşütünün paket çapı 7 x 8,5 
cm’dir. . Paraşüt iplerinin uzunluğu ise paraşüt çapının 1,25 katı olarak belirlenmiş olup 150 cm ve 8 adettir.

Paraşütlerin her birinde turuncu renkte olan ripstop naylon  kumaş aralara ilave edilmiştir. Diğer kumaşlar ise paraşüt 
kumaşıdır. KTR’de bütün paraşüt kumaşları ripstop naylon olarak belirlenmişti. Fakat pandemi dolayısıyla yeteri kadar ripstop
naylon kumaşı tedarik edilemedi. Bu yüzden paraşüt kumaşı tedarik edildi. Paraşütlerin üretimi tamamlanmıştır.
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Ana Ve Yedek Aviyonik Sistem CAD Görünümü Ana Ve Yedek Aviyonik Sistem Devre Görünümü
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Ana ve yedek aviyonik sistemler, KTR’de sürecinde yaşanan itirazlar ve 8 günlük zaman kaybı nedeniyle, breadboard üzerine
kurulmuştur ve testleri yapılmaktadır. Son ürün raporda belirtildiği üzere PCB üzerine değil, delikli pertinaks üzerine
hazırlanacak ve rokete montajlanacaktır. Faydalı yük bilgisayarı da delikli pertinaks üzerine hazırlanacaktır. Yer bilgisayarı bir
mikrodenetleyici kartı, bir Xbee modülü ve adaptöründen ibaret olacağından bir kart tasarımı gerekli görülmemiştir. Ana
bilgisayarın testleri %90, yedek bilgisayarın testleri ise %70 oranında tamamlanmış bulunmaktadır.

Ana Bilgisayar testi Youtube bağlantısı; https://youtu.be/83xAI_sFHKU

https://youtu.be/83xAI_sFHKU
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❑ Roketin 3 eksende ivme ve açı verileri MPU6050 sensörü ile alınacaktır. Yükseklik verileri BMP180 (ana) ve neo6m (yedek ) sensörleri
ile alınacaktır. Konum verisi neo6m (GPS) sensörü ile alınmıştır. Bu bilgilerin yer istasyonuna gönderilmesi Xbee haberleşme modülü ile
sağlanacaktır. MPU6050’den alınan açı verisi ile roket tepe noktası (ing. Apogee) konumundan düşüşe geçtiği anda faydalı yük
kurtarma sistemini tetikleyen servo motor çalıştırılacaktır. Eğer MPU6050 aracılığı ile servo motor çalışmaz ve kurtarma sistemi
devreye girmez ise BMP180 basınç ve yükseklik sensörü ile belirlenen irtifa bilgisi kullanılarak oluşturulan algoritma sayesinde servo
motor çalıştırılacak ve faydalı yük fırlatma (kurtarma) sistemi devreye girecektir. Roket düşüşe geçtikten sonra BMP180 basınç ve
yükseklik sensörü ile yüksekliği belirlenecek ve yerden 600m ila 400m arasında bir yükseklikte iken ana kurtarma sistemi servo motor
çalıştırılarak devreye alınmıştır. Eğer BMP180 ile bu işlem başarılı olmaz ise GPS yükseklik verisi ile servo motor çalıştırılacak ve ana
paraşütün çıkmasını sağlayacaktır.

❑ Yedek sistem üzerindeki BMP180 (yedek BMP180) sensörü aracılığıyla roketin düşüşe geçtiğini tespit ettiğinde LDR (1) ile roket
içerisindeki (ön taraf) ışık miktarını ölçecek ve eğer roket içerisinde ışık yok veya koni ayrıldığında açılacak olan anahtar hala kapalı ise
koninin fırlatılmamış olduğunu algılayıp servo 1 motorunu çalıştıracaktır. Eğer roket içerisinde ışık var ve koni anahtarı açık ise yedek
sistem burada herhangi bir işlem yapmayıp ikincil fırlatma noktasını bekleyecektir. Yedek sistem yine neo6m sensörü ile 600m irtifaya
gelindiğini tespit ettiğinde LDR (2) ile roket içerisindeki (arka taraf) ışık miktarını ölçecek ve eğer roket içerisinde ışık yok veya ön ve
arka gövdeler ayrıldığında açılacak olan anahtar hala kapalı ise gövde ayrılmasının gerçekleşmemiş olduğunu algılayıp servo 2
motorunu çalıştıracaktır. Eğer roket içerisinde ışık var ve gövde anahtarı açık ise yedek sistem burada herhangi bir işlem yapmayıp inişi
bekleyecektir.

❑ Tüm bunların yanında her üç sistem de (ana bilgisayar, yedek bilgisayar ve faydalı yük bilgisayarı) devamlı olarak yer istasyonuna
konum ve yükseklik bilgisi göndereceklerdir.
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Uygun görülen kanatçık şekli ve sayısı, roketimizin Open Rocket programında oluşturulan dosyasından alınan parametrelerden
yararlanılarak ve kanatçığın alternatif kanatçık tipleri ile kıyaslamaları göz önüne alınarak kesik uçlu delta (Clipped Delta) şeklinde
ve 3 adet olarak kararlaştırılmıştır. Root cord uzunluğu 22 cm, tipcord uzunluğu 10 cm, yüksekliği 8 cm, sweep length 13 cm,
sweep angle 58.4°dir.

Özgün kanat üretimi yapılmıştır. Üretim yöntemi ise ön görülen boyutların CAD çizimi oluşturulup 3B yazıcı ile işleme aktarılıp
4 mm kalınlığında ABS filamentten üretilmiştir. Rokette kanatçıklar (fin) montajda son sıralarda yer almaktadır. Çünkü finlerden
önce gelip sağlamlığı ve rijitliği sağlayacak olan merkezleme halkaları bulunmaktadır. Halkalar yerine yerleştirilip, kanatçıklara
uyumlu bir şekilde montajlandıktan sonra kanatçıklar montajlanacaktır. Bu bizim roketimiz açısından en sağlam ve uygun olan
yöntemdir.

Kanatçıklar 3B yazıcıda üretilmiş olup, KTR’nin açıklanmasından sonra yaşadığımız 8 günlük bir itiraz sürecinden kaynaklanan
gecikmeden dolayı 14/08/2020 ile 20/08/2020 tarihleri arasında kaplama gerçekleşecektir. Kaplama için gerekli olan malzemeler
(Epoksi, karbon fiber) ve kanatçıklar üzerine yapıştırılacak olan Aspan Roket Takımı’nın logo etiketi tedarik edilmiştir.
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https://youtu.be/LHiJzIOAe-4

ASPAN ROKET TAKIMI GENEL MONTAJ LINKI
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ABS filamentten üretilen burun konisi menteşeler ve şerit yaylar ile üst kapaklara montajlanmıştır.
Ayrıca burun konisinin içerisine montajlanan mapa, şok kordonu yardımıyla paraşütlere
bağlanmıştır.Burada bulunan faydalı yük ve faydalı yük bölümü de yine şok kordonu ile
paraşütlere bağlanmıştır.Üst kapak sistemi merkez bölüm parçasına kilit sistemi ile
sabitlenmiştir.Ayrılma sistemi için ise merkez bölüm parçasına sabitlenen yay montajlanmıştır.Üst
sistem ile aynı sisteme sahip olan alt kapak sistemide merkez bölüm parçasına kilit sistemi ile
sabitlenmiştir.Ayrılma sistemi için ise yine merkez bölüm parçasına sabit olarak bir yay
yerleştirilmiştir.Alt kapak sistemi altıncı gövde parçasına yine menteşe ve şerit yaylar yardımı ile
sabitlenmiştir.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roket motoru montajında
motor bloğu ve iç tüp
montajlandıktan sonra iki
adet olan merkezleme
halkaları belirli ayarlarda
yivli miller yardımıyla
yerleştirilmiştir.
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Roket Genel Montajı 3

2131 Temmuz 2020 Cuma

Roket motoru montajında en son motor
kapağı eklenmeden önce yedinci ve
sekizinci gövde parçalarıyla beraber
kanatçıklar montajlanmıştır.

TEKNOFEST 2020 ROKET YARIŞMASI ATIŞA HAZIRLIK RAPORU (AHR)

Roketimiz atış günü 10 dakika içerisinde montajı yapabilecek şekilde tasarlanmıştır ve
montajlanmıştır. Gövde parçalarımız uyumlu bir şekilde yerleştirilmiş olup herhangi bir
sıkıntı görülmemektedir. Cıvata ve somunlarla beraber roketimize istenilen dayanım
verilmiştir. Genel gövde montajında tek eksiğimiz gövde üzerinde dayanımı artıracak olan
karbon fiberin sarılmasıdır. Bu montajın yapılamamasının sebebi KTR itiraz sonrasında
yaşadığımız 8 günlük kayıptır.
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Roket Motoru Montajı

Montaj Adımları;

1. Motor bloğunun içinden saplamalar geçirilip, somunları yerleştirilerek sabitlenir. 
2. İç tüp, motor bloğuna desteklenir. 
3. Merkezleme halkası 1 ve merkezleme halkası 2 saplamalar boyunca ilerletilerek belirlenen mesafelerde sabitlenir.
4. Mesafesi ayarlanan merkezleme halkasına desteklenecek şekilde kanatçıklar sabitlenir ve toplanan sistem üst gövdeye 

yerleştirilir.
5. Motor yerleştirilir ve motor kapağı takılarak tüm motor bölümü gövdeye sabitlenir.

1. 2. 3. 4.

5.

https://youtu.be/LelYtVd58e0
Montaj adımlarının olduğu youtube
videosudur. En son motor kapağı takıldığında 
motorumuz takılmış olacaktır.

https://youtu.be/LelYtVd58e0
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Roket Motoru Montajı 2

1.
2.

3.

4.
5.
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1 dakikalık atışa hazırlık Youtube bağlantı adresi;
https://youtu.be/j-kkrIgOKFc

https://youtu.be/j-kkrIgOKFc
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TEST TEST YÖNTEMİ TEST DÜZENEĞİ TEST SONUCU

AVİYONİK Algoritma Düşüş Algılama Testi

Sitemin çalışacağı koşullar minyatür düzeyde 
simüle edilerek yapılmıştır. Ayrıntılar THR'de 
belirtildiği gibidir.

Aviyonik sistem, dizüstü bilgisayar, BMP180 
sensörü, apartman merdivenleri ve gerekli diğer 
edevatlar kullanılmıştır.

Test edilen algoritma ilgili koşullarda beklenen 
çıktıları vermiş ve başarılı olmuştur.

BMP180 Yükseklik Ölçüm Doğruluğu Testi 

Test, sitemin çalışacağı koşullar minyatür düzeyde 
simüle edilerek yapılmıştır. Ayrıntılar THR'de 
belirtildiği gibidir.

Aviyonik sistem, dizüstü bilgisayar, BMP180 
sensörü, apartman merdivenleri ve gerekli diğer 
edevatlar kullanılmıştır.

BMP180 sensörü test süresince gerçeğe uygun 
veriler vermiş ve test başarılı olmuştur.

GPS Bağlantı Testi 

GPS sensörleri THR'de belirtilen aralıklarda yeniden 
başlatmaya tabii tutulmuş ve yeniden bağlanma 
süreleri ölçülmüştür.

Mikrodenetleyici, GPS sensörleri, GPS antenleri 
ve gerekli diğer edevatlar kullanılmıştır.

GPS sensörleri THR'de söz edilen eşik sürelerin 
altında yeniden bağlantı kurmuş ve sürekliliğini 
korumuşlardır. Testin pasif antenlerle yapılan ilk 
denemesi başarısız olmuş, aktif antenlerle yapılan 
ikinci denemesi ise başarılı olmuştur.

GPS Veri Doğruluğu/Rota Testi

Önceden belirlenmiş bir rota takip edilmiş, GPS 
sensörlerinden alınan konum verileri kaydedilmiş 
ve sensörlerin gerçeğe uygun konum verisi 
verebilirlikleri test edilmiştir.

Mikrodenetleyici, dizüstü bilgisayar, GPS 
sensörleri, GPS antenleri ve gerekli diğer 
edevatlar kullanılmıştır.

GPS sensörleri belirlenen rota boyunca hata payı 
10 metre ve daha az olmak üzere gerçeğe uygun 
konum verisi vermiş ve test başarılı olmuştur.

BMP180 Yüksek İvmede Veri Doğruluğu Testi

Uzun bir çubuğun ucuna bağlanmış olan BMP180 
sensörü, çubuk hızla sallanarak, yüksek ivmeye 
tabii tutulmuş ve sensörün gerçeğe uygun veri 
verebilirliği test edilmiştir.

Mikrodenetleyici, dizüstü bilgisayar, BMP180 
sensörü ve gerekli diğer edevatlar kullanılmıştır.

Test sonucunda elde edilen zaman-yükseklik 
grafiği incelenmiş ve sensörün gerçeğe uygun 
yükseklik verisi verebildiği görülmüştür. 

MPU6050 Jiro-İvme Sensörü Testi

MPU6050 sensörüne 3 eksende eğim 
kazandırılarak seri ekrandan ivme çıktılarının 
doğruluğu kontrol edilmiştir.

Mikrodenetleyici, dizüstü bilgisayar, MPU6050 
sensörü ve gerekli diğer edevatlar kullanılmıştır.

Seri ekranın incelenmesi sonucu sensörün 
gerçeğe uygun veriler verebildiği ve uçuş 
bilgisayarında güvenli bir biçimde kullanılabilir 
olduğu görülmüştür.

Telekominikasyon Testi

2 adet Xbee modülünün birbirlerine uzak 
mesafeden veri gönderebilirlikleri test edilmiştir. 
Test sırasında modüller arası mesafe yaklaşık 1500 
metrede tutulmuştur.

Mikrodenetleyiciler, dizüstü bilgisayarlar, Xbee 
modülleri, Xbee adaptörleri ve gerekli diğer 
edevatlar kullanılmıştır.

Modüllerin yaklaşık 1500 metre uzaklıktan
birbirlerine veri gönderebildikleri görülmüştür.
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YAPISAL Malzeme Karakterizasyon Testi
%50 ve %90 doluluk oranlarında ve 4mm ve 8mm uzunluğunda numuneler 
hazırlanarak çekme testi uygulanmıştır. Çekme-basma test makinesi kullanılmıştır.

Tüm numuneler öngörülen dayanımın üzerinde bir 
dayanım göstermiştir. %50 doluluk oranı için yaklaşık 
400 N, %90 doluluk oranı için yaklaşık 500 N dayanım 
değerlerine ulaşılmıştır.

Basma Testleri

Gövde bölümü olarak kullanılacak olan içi boş, silindirik parçaya ve motor 
bloğuna yatay ve dikey düzlemlerden basma kuvveti uygulanmış ve mekanik
deformasyonları gözlemlenmiştir. Test, motor bloğu gövde parçası içine
montajlanmış halde ayrıca tekrarlanmıştır. Çekme-basma test makinesi kullanılmıştır.

Tüm numuneler öngörülen dayanımın üzerinde bir 
dayanım göstermiştir. Gövde parçası yatayda 500 N, 
dikeyde ise 2000 N dayanım göstermiştir. Motor bloğu 
yaklaşık 10 kN kuvvet altında biçimini ve işlevini 
korumuştur.

Çekme Testleri
Gövdenin üzerinden alınan numune parçalarına, şok kordonuna, paraşüt ipine 
ve mapalara çekme testi uygulanmıştır. Çekme-basma test makinesi kullanılmıştır.

Tüm numuneler öngörülen dayanımın üzerinde, 
ortalama 500 N kuvvetine karşılık bir dayanım 
göstermiştir. Mapalar yaklaşık 5000 N değerinde bir 
dayanım göstermiştir.

Gövdelerin Yük Altında Rijitlik Testi
Çok parçalı üretilmiş olan roket gövdesinin yük altında rijit/düz kalabilirliği test 
edilmiştir.

Gövdeyi sabit tutmak için alüminyum bir düzenek, 
ip ve 5,61 kg kütleli bir yük kullanılmıştır. Gövde yük altında rijitliğini korumuştur.

Kilidin Yük Altında Çalışma Testi

Kurtarma sistemini tutacak ve  serbest bırakacak olan kilit mekanizmasının yayın 
oluşturduğu kuvvetin etkisindeyken işlevini yerine getirebilirliği kilit 
mekanızmasına bir yük yüklenerek test edilmiştir.

Kilit mekanizmasını sabit tutmak için alüminyum bir 
düzenek, kilit karşılığı parçası ve yaklaşık 10 kg 
kütleli bir yük kullanılmıştır. Kilit mekanizması yük altında işlevini yerine getirmiştir.

Paraşüt açılma Testi 
Rokette kullanılacak paraşütlerin gerektiği biçimde açılabilirlikleri paraşütler bir 
yük ile yüklenip yüksek bir noktadan serbest olarak atılarak test edilmiştir. Paraşütler ve yüksek bir yapı kullanılmıştır.

Paraşütler gerektiği biçimde açılmış ve işlevlerini 
yerine getirmişlerdir.

Kurtarma Testi
Kurtarma sistemi mekanizmasının çalışabilirliği kilit mekanizmasının tuttuğu yay 
serbest bırakılarak test edilmiştir.

Roketin üst bölümü ve kurtarma sistemi 
mekanizmasının gerekli elemanları kullanlmıştır. Sistem burun konisini başarıyla fırlatmıştır.

Kanatçık Sağlamlık Testi
Katatçığın yük altında biçimini koruyabilirliği kanatçık sabitlenerek ve ucuna yük 
yüklenerek test edilmiştir.

Kanatçığı sabit tutmak için alüminyum bir düzenek 
ve yaklaşık 1,5 kg kütleli bir yük kullanılmıştır. Kanatçık yük altında biçimini korumuştur.

Akış Analizi
Roketin bütünü dijital ortamda akış simülasyonuna tabii tutularak uçuş sırasında 
roketin çevresinde oluşacak akışkan hareketliliği gözlemlenmiştir.

Bilgisayar ile SOLIDWORKS ve ANSYS yazılımları 
kullanılmıştır.

Roket çevresindeki akışkan hareketinin uygun karakter 
ve değerlerde olduğu görülmüştür.

Düşme Analizi
Roket bölümlerinin iniş anında maruz kalacağı etkiler ilgili bölümün dijital 
ortamda düşme simülasyonuna tabii tutulmasıyla gözlemlenmiştir. Bilgisayar ve SOLIDWORKS yazılımı kullanılmıştır.

Tüm ilgili roket bölümlerinin düşme anındaki etkilere 
dayanabildikleri görülmüştür.

Kanatçık Basma Testi Kanatçık basma testine tabii tutulmuştur. Çekme-basma test makinesi kullanılmıştır. İlgili parça yeterli basma dayanımı göstermişlerdir.

PLA Filament Basma Testi
PLA filamentlerin yeterli basma dayanımına sahip olup olmadıkları test 
edilmiştir. Çekme-basma test makinesi kullanılmıştır. İlgili parça yeterli basma dayanımı göstermişlerdir.
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Telekominikasyon Testleri 1

• Roketin faydalı yük bilgisayarı, ana bilgisayar, yedek bilgisayar ve yer bigisayarında olacak olan XBee
haberleşme modülü, bilgisayarlar arasında iletişim ve veri akışı sağlayacaktır. Telekominikasyon testinde
sensör verilerinin sağlıklı, güvenilir ve zamanında yer bilgisayarına veri aktarımı test edilecektir. XBee
haberleşme modülleri arasında sinyal alış verişi sağlanacak olup, ardından bilgisayarlardan gelen paket veri
aktarımı test edilecektir. Bu test aşamasında XBee haberleşme modülleri arasında hareketli-sabit olarak
sinyal alışverişi sağlandığı test edilecektir. Roketin içinde bulunan Xbee haberleşme modülü hareketli ve
ivmeli test aşamasında otomobilin içine konumlandırılarak, yer bilgisayarını temsil eden XBee haberleşme
modülü ise sabit kalacak şekilde konumlandırılarak otomobilin sabit XBee haberleşme modülünden
uzaklaşması ile XBee haberleşme modülleri arasında anlık olarak veri aktarımı test edilecektir. Yapılan
testler sonuç vermiş olup videolarımızda sunulmuştur. Haberleşme sistemimizde güncelleştirmeye gerek
duymamıştır. Yapılan testlerde de veri aktarımı sağlanmıştır. Gerçekleştirilen testlerin sonuçları
beklenenden farklı gelmemiştir.
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Xbee haberleşme modülü ve ardiuno ile yapılan bağlantılar sonucu seri port üzerinden gerekli veriler 
alınmıştır. Bu gelen veriler videolar da paylaşılmıştır ve kanıtlanmıştır. Yazılım günceldir. Sonuç beklendiği 
gibidir. Alıcı ve verici olarak çalıştırılıp test edilmiştir.

Telekominikasyon Testleri 2
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OPERASYON ÜYE

MONTAJ Kilit mekanizmaları, aviyonik sistemler, eyleyiciler, yaylar ve pillerin merkez bölüme montajlanması Cansu TURMUŞ, Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Merkez bölümün gövde 3 ve gövde 4’e, gövde 2'nin gövde 3’e, gövde 1'in gövde 2’ye, gövde 5'in gövde 4’e 
montajlanması Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Üst menteşeler, üst şerit yaylar ve üst kapakların koniye montajlanması Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Faydalı yük paraşütünün faydalı yük ve koni mapalarına bağlanması ve faydalı yük paraşütü, faydalı yük ve 
sürüklenme paraşütünün üst kapak içine yerleştirilmesi Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Koni-kapak sisteminin gövde 1’in içine yerleştirilmesi ve kilit 1’e doğru ittirilerek birincil ayrılma kısmının 
kilitlenmesi Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Alt menteşeler, alt şerit yaylar ve alt kapakların gövde 6’ya montajlanması Adem YILMAZ, Süleyman YUCA

Ana paraşütün alt gövde mapasına bağlanması ve alt kapak içine yerleştirilmesi Adem YILMAZ, Süleyman YUCA

Alt gövde-kapak sisteminin gövde 5’in içine yerleştirilmesi ve kilit 2’ye doğru ittirilerek ikincil ayrılma
kısmının kilitlenmesi Adem YILMAZ, Süleyman YUCA

Gövde 7 ve 8'in sırasıyla montajlanması Adem YILMAZ, Süleyman YUCA

ATIŞ Motor montaj adımlarının izlenerek motor kısmının gövdeye montajlanması ve motorun yüklenmesi Süleyman YUCA, Adem YILMAZ, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Ray butonlarının takılması Adem YILMAZ, Süleyman YUCA

Roketin rampaya yerleştirilmesi Adem YILMAZ, Süleyman YUCA, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Elektronik sistemlerin (ana, yedek, faydalı yük bilgisayarları, yer istasyonu, telemetri sistemleri) aktivasyonu 
ve kontrolü Cansu TURMUŞ, Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

AltimeteTwo cihazının gövde üzerindeki kapak açılarak, gövde içinde, cihaza uygun biçimde hazırlanan 
yuvaya yerleştirilmesi Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Son genel kontrol Cansu TURMUŞ, Adem YILMAZ, Süleyman YUCA, Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Faydalı yük kurtarması Mustafa AYDIN, Yusuf Muhammed BUDAKLI

Gövde kurtarması Adem YILMAZ, Süleyman YUCA
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Bağlantı Elemanlarının Montajlanacağı Yerlerin Kırılması: Bu durumda bağlanacak parçalar hızlı yapıştırıcı (Japon yapıştırıcısı
veya epoksi) ile yapıştırılacaktır.

Pillerin Bitmiş Durumda Olmaları: Bu durumda roket içerisindeki piller yedek piller ile değiştirilecektir.

Kilit Mekanizmasının Kurtarma Sistemini Tutmaması: Bu durumda kilit mekanizmasının dili uygun ölçüde törpülenerek
mekanizmanın kilitlenmesi sağlanacaktır.

Gövde Parçalarının Birbirlerine Sıkı Oturmaması: Bu durumda bağlantı bölgelerine selo bant veya koli bandı sarılarak sıkı oturma
sağlanacaktır.

Paraşütün Yırtılması: Bu durumda yırtılan bölüm yapışkanlı yama ile kapatılacaktır. Gerekli durumda yeniden dikim işlemi
yapılacaktır

Bağlantı Elemanlarının Yeterli Sayıda Olmaması: Bu durumda bağlantı elemanı sayısı yedeklerden tamamlanacaktır.


