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1. GİRİŞ
Bu doküman, Model Uydu’nun sistem seviyesi ve çevresel etki testlerin yapılması için gerekli test
düzeneklerinin nasıl oluşturulacağını ve test adımlarını açıklamaktadır.
Sistem testleri ve çevresel etki testleri; Model Uydu’nun görev süresince sağlam olacağından ve
görevleri yerine getirebilmesinden emin olmak amacıyla yapılır. Yapılan testlerin sonuçları bu raporda
belirtilmiştir.
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2. HABERLEŞME VE YER İSTASYONU TESTİ
Bu test, Görev Yükü’nün Yer İstasyonu ile iletişime geçip telemetri ve görüntü aktarımının yapılabildiğini
doğrulamak için yapılmıştır.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Testinin Konfigürasyonu

I.

Haberleşme ve Yer İstasyonu testinde kullanılacak malzemeler;
•
•
•
•

Bilgisayar,
Yer istasyonu antenleri (model ve özelliğini belirtiniz),
Telemetri ve görüntü aktarma için kullanılan haberleşme modülleri,
Gelen verileri bilgisayara ileten mikrokontrolcü/ler veya modüller,

Haberleşme ve Yer İstasyonu testi; Görev Yükü’nden Yer İstasyonuna gelen telemetrileri ve görüntü
verilerinin yer istasyonu arayüzüne aktarılıp aktarılmadığını ve yer istasyonundan Görev Yüküne
gönderilen ayrılma komutunun çalışıp çalışmadığını test etmek amacıyla yapılmıştır. Bu test belli
mesafelerde tekrar test edilmiştir. Maksimum iletişim mesafesi test sonucunda tespit edilmiştir.
Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki cümleleri güncellemelisiniz.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Test Prosedürü

II.

Açıklama

No
1.
2.
a)
b)

Yer İstasyonu aktifleştirilir.

c)

Telemetri verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

d)

Gyro sensöründen alınan duruş bilgisinin simüle edildiği doğrulanır.

e)

Görüntü verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

f)
g)
h)
i)
j)
k)
3.
a)

Tamamlandı mı?

Yer İstasyonu bilgisayarı ve haberleşme modülleri çalıştırılmaya hazır
hale getirilir.
Görev Yükü ile Yer İstasyonu arasındaki messafe 0-10 metreyken
(birinci mesafe testi);
Görev Yükü aktifleştirilir.

Telemetri verilerinin grafiklerde çizdirildiği doğrulanır.
Grafiklerdeki eksenlerin doğru mühendislik birimleriyle (basınç (bar,
pascal,…), sıcaklık(selsiyus, fahrenayt…), ….) isimlendirilip
isimlendirilmediği doğrulanır.
Yer istasyonunda yer alan şifre giriş panelinden telekomut
gönderilmesi ve SD karta kaydettiği doğrulanır.
1 dakikalık veri iletiminin sonunda ekran görüntüsü kaydedilir.
Veri iletimi sonlandırılır ve telemetri verileriyle video görüntüsü
kaydedilir.
Kayıtların açılıp açılmadığı kontrol edilir.
Görev Yükü ile Yer İstasyonu arasındaki mesafe X1 (ikinci mesafe testi
için 500-600 metre önerilir) metre iken;
Görev Yükü aktifleştirilir.

b)

Yer İstasyonu aktifleştirilir.

c)

Telemetri verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

d)

Gyro sensöründen alınan duruş bilgisinin simüle edildiği doğrulanır.

e)

Görüntü verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

f)

Telemetri verilerinin grafiklerde çizdirildiği doğrulanır.

TAKIM İSMİ | Takım Numarası

2

v.1.0

4.
a)

Görev Yükü ile Yer İstasyonu arasındaki mesafe X2 (üçüncü mesafe
testi için 700-1000 metre aralığı önerilir) metre iken;
Görev Yükü aktifleştirilir.

b)

Yer İstasyonu aktifleştirilir.

c)

Telemetri verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

d)

Gyro sensöründen alınan duruş bilgisinin simüle edildiği doğrulanır.

e)

Görüntü verilerinin Yer istasyonu’na geldiği doğrulanır.

f)

Telemetri verilerinin grafiklerde çizdirildiği doğrulanır.

Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki test adımlarını güncellemelisiniz.

III.

Haberleşme ve Yer İstasyonu Testinin Sonuçları

Haberleşme ve Yer İstasyonu testinin sonucunu bu kısımda yorumlayınız. Test statüsünü (Yapılmadı,
Başarılı, Başarısız) belirtiniz. Eğer test başarısız olmuşsa; sebebini, çözüm önerilerinizi ve yeniden
yapıldığında nasıl yapılacağını bu kısımda belirtiniz.
Link: Buraya test prosedürünün 2. Maddesi uygulanırken çekilen maksimum 1 dakikalık videoyu
ekleyiniz. Test başarısız olsa dahi, başarısız olduğunu gösteren videoyu koymalısınız. (Bu videoyu;
takımınız için açabileceğiniz bir youtube hesabına ekleyerek linkini burada paylaşabilirsiniz.)
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3. DÜŞME TESTİ
Bu test, Taşıyıcı’nın paraşütünün bağlantı noktalarının ve Görev Yükü ile Taşıyıcı arasındaki ayrılma
mekanizmasının sağlamlığını doğrulamak için tasarlanmış ve yapılmıştır.

Düşme Testinin Konfigürasyonu

I.

Düşme testinde kullanılacak malzemeler;
•
•
•

İp,
Test düzeneğinin yapısal elemanları (Ahşap veya alüminyum kullanılabilir),
Bağlantı elemanları.

Bu test esnemeyen, A cm uzunluğundaki sağlam bir ip(kullanılan ipe ait bilgileri giriniz) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. B metre (1.5-2 m yükseklik uygundur) yüksekliğe sahip bir düzenek hazırlanmıştır
ve ipin bir ucu düzeneğin en üst noktasına sabitlenmiştir. İpin diğer ucu ise paraşüte (paraşüte zarar
veremeyecek şekilde) bağlanmıştır. Model Uydu düzenekte askıya alındığında zemine erişemeyecek
şekilde ayarlandığı için ipin boyu B metre olarak belirlenmiştir. Test esnasında düzeneğin sabit kalması
ve esnememesi için … malzemesi … ebatlarında kullanılarak test düzeneği oluşturulmuştur.
Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki cümleleri güncellemelisiniz.

Düşme Testi Prosedürü

II.

Açıklama

No
1.

İp test düzeneğinin üst kısmına sabitlenir.

2.

Görev Yükü’nün güç devresi aktifleştirilerek çalıştırılır.

3.

6.

Görev Yükü, Taşıyıcı’ya monte edilir.
Kablonun diğer ucunu Taşıyıcı’nın paraşüt bağlantı noktasına zarar
vermeden sabitlenir.
Model Uydu (Taşıyıcı + Görev Yükü) test düzeneğinde askıya alınarak
yere değmediği teyit edilir.
Video çekme düzeneği hazır hale getirilir ve kayda başlanır.

7.

Model Uydu askıdaki halinden 100 cm yukarı kaldırılır.

8.

Model Uydu serbest bırakılır ve düşmesine izin verilir.

9.

Düşme testinin sonuçlarına dikkat edilir.

4.
5.

a)
b)
10.
11.

Tamamlandı mı?

Paraşüt bağlantı noktasında sorun oldu mu?
Görev Yükü Taşıyıcı’dan çıktı mı? Ayrılma mekanizmasında sorun
oldu mu?
Sorun yoksa Görev Yükü Taşıyıcı’dan çıkarılır ve herhangi bir hasar olup
olmadığını kontrol edilir.
Hasar yoksa Görev Yükü’nün çalışma performansında bir sorun olup
olmadığı kontrol edilir.

Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki test adımlarını güncellemelisiniz.

TAKIM İSMİ | Takım Numarası

4

v.1.0

III.

Düşme Testinin Sonuçları

Düşme testi sonucunu bu kısımda yorumlayınız. Test statüsünü (Yapılmadı, Başarılı, Başarısız)
belirtiniz. Eğer test başarısız olmuşsa; sebebini, çözüm önerilerinizi ve yeniden yapıldığında nasıl
yapılacağını bu kısımda belirtiniz.
Link: Buraya testin maksimum 1 dakikalık videosunu ekleyiniz. Test başarısız olsa dahi, başarısız
olduğunu gösteren videoyu koymalısınız. (Bu videoyu; takımınız için açabileceğiniz bir youtube
hesabına ekleyerek linkini burada paylaşabilirsiniz.)
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4. TİTREŞİM TESTİ
Titreşim testi, bütün entegrasyonu tamamlanmış Model Uydu’nun montaj işçiliğini ve sistemin
kararlılığını doğrulamak için yapılmıştır. Bu test; tüm komponentlerin, pil bağlantılarının, ayrılma
mekanizmasının vb. montaj bütünlüğünü doğrulamaktadır.

Titreşim Testi Konfigürasyonu

I.

Titreşim testinde kullanılacak malzemeler;
•

Titreşim üretecek bir kaynak (Eksantrik zımpara makinası önerilir. 12000 devir/dk lık bir
zımparanın titreşimi 12000/60=200 Hz olur ve 150-250 Hz arasında titreşim uygulamanız yeterli
olacaktır.),
Güç kaynağı (titreşim üretecek kaynağı besleyecek güç kaynağı),
Bağlantı elemanları.

•
•

Titreşim testi için … titreşim kaynağı kullanılmıştır. Model Uydu; kullanılan titreşim kaynağından
etkilenmesi için bir düzeneğe … bağlantı elemanları ile sabitlenmiştir. Titreşim kaynağı çalıştırılmış ve
birkaç dakika Model Uydu’nun titreşime maruz kalması sağlanmıştır.
Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki cümleleri güncellemelisiniz.

II.

Titreşim Testi Prosedürü
Açıklama

No
1)

Görev Yükü’nün güç devresi aktifleştirilerek çalıştırılır.

2)

Görev Yükü, Taşıyıcı’ya monte edilir.

3)

Model Uydu (Taşıyıcı + Görev Yükü) titreşim düzeneğine bağlantı
elemanları ile sabitlenir.

4)

Video çekme düzeneği hazır hale getirilir ve kayda başlanır.

5)
6)
7)
8)
9)

Tamamlandı mı?

Titreşim kaynağına güç verilir ve 1 dakika çalıştıktan sonra güç kesilir.
Titreşim kaynağı tamamen duruncaya kadar beklenir.
Bu sürecin tamamında Görev Yükü’nün çalışma performansında bir
sorun olup olmadığı kontrol edilir.
Titreşim kaynağı durduktan sonra Model Uydu sabitlendiği yerden
sökülür.
Taşıyıcı ve Görev Yükü birbirinden ayrılır, herhangi bir hasar olup
olmadığı kontrol edilir.
Görev Yükü’nün çalışma performansında bir sorun olup olmadığı kontrol
edilir.

Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki test adımlarını güncellemelisiniz.
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III.

Titreşim Testinin Sonuçları

Titreşim testi sonucunu bu kısımda yorumlayınız. Test statüsünü (Yapılmadı, Başarılı, Başarısız)
belirtiniz. Eğer test başarısız olmuşsa; sebebini, çözüm önerilerinizi ve yeniden yapıldığında nasıl
yapılacağını bu kısımda belirtiniz.
Link: Buraya testin maksimum 1 dakikalık videosunu ekleyiniz. Test başarısız olsa dahi, başarısız
olduğunu gösteren videoyu koymalısınız. (Bu videoyu; takımınız için açabileceğiniz bir youtube
hesabına ekleyerek linkini burada paylaşabilirsiniz.)
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5. TERMAL TEST
Termal test, Model Uydu’nun sıcak bir ortamda çalışabildiğini doğrulamak için yapılmıştır. Model Uydu
yarışma günü teslim edildikten sonra, beklerken ve uçuş kapsülü içindeyken güneşin de etkisiyle
ısınabilir. Ayrıca bu test sıcaklığın etkisiyle herhangi bir malzemenin eğilme, zayıflama veya özelliklerinin
değişip değişmeyeceğini de göstermektedir.

I.

Termal Test Konfigürasyonu

Termal testte kullanılacak malzemeler;
•
•
•

Isı kaynağı (fırın, saç kurutma makinası vb.),
Güç kaynağı (titreşim üretecek kaynağı besleyecek güç kaynağı),
Ölçüm aleti (sıcaklık değeri bilinmiyorsa gerekebilir.) (termometre, termokupl vb.).

Termal Test için … ısı kaynağı düzeneği kullanılmıştır/hazırlanmıştır. Isı kaynağı aktifleştirilmiş ve
düzenek kontrollü ve kademeli bir şekilde sıcaklık artırılarak 60 C dereceye kadar ısıtılmıştır. Model
Uydu’nun bu ısıl işleme maruz kalması sağlanmıştır.
Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki cümleleri güncellemelisiniz.

II.

Termal Test Prosedürü
Açıklama

No
1)

Görev Yükü’nün güç devresi aktifleştirilerek çalıştırılır.

2)

Model Uydu (Taşıyıcı + Görev Yükü) düzeneğe yerleştirilir.

3)

30 C dereceden başlayarak düzenek 60 C dereceye kadar ısıtılır.

4)

Her 10 C derecelik kademede düzeneğin fotoğrafı çekilir.
a)
b)

5)
6)
7)

Tamamlandı mı?

Fotoğrafta sıcaklık verisinin göründüğünden emin olunur.
Fotoğrafta Model Uydu’nun düzenek içinde göründüğünden emin
olunur.
Bu sürecin tamamında Görev Yükü’nün çalışma performansında bir
sorun olup olmadığı kontrol edilir.
Model Uydu düzenekten alınır.
Taşıyıcı ve Görev Yükü birbirinden ayrılır, herhangi bir hasar veya
değişen özellik olup olmadığı kontrol edilir.

Hazırlayacağınız test düzeneğine göre yukarıdaki test adımlarını güncellemelisiniz.

III.

Termal Testin Sonuçları

Termal testin sonucunu bu kısımda yorumlayınız. Test statüsünü (Yapılmadı, Başarılı, Başarısız)
belirtiniz. Eğer test başarısız olmuşsa; sebebini, çözüm önerilerinizi ve yeniden yapıldığında nasıl
yapılacağını bu kısımda belirtiniz.
Link: Buraya testin maksimum 1 dakikalık videosunu ekleyiniz. Test başarısız olsa dahi, başarısız
olduğunu gösteren videoyu koymalısınız. (Bu videoyu; takımınız için açabileceğiniz bir youtube
hesabına ekleyerek linkini burada paylaşabilirsiniz.)
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Not 1: Alt bilgide belirtilen kısımları ve üst bilgideki versiyon numaranızı lütfen güncelleyiniz.
Not 2: Raporda gerekli gördüğünüz her türlü güncellemeyi yapabilir ve görseller ekleyebilirsiniz.
Not 3: Testlere maruz bıraktığınız komponentlerinizi yarışma günü kullanırsanız sorunlar
yaşayabilirsiniz.
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