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Od zawsze interesuję się kosmonautyką, pasjonuję się elektoniką oraz informatyką.
Z niecierpliwością śledzę informacje o nowych rakietach, głównie o systemie Starship 
od SpaceX oraz Neutronie od firmy Rocket Lab. Postanowiłem więc samodzielnie 
zbudować rakietę, która wykorzysta technologie z dużych rakiet nośnych, w 
stosunkowo małej i prostej konstrukcji. A ponadto będzie rakietą wielokrotnego użytku.

Motywacja



Oto Delay!



Pomysł i założenia projektu

Głównym założeniem projektu było stworzenie odzyskiwalnej rakiety, małej mocy, stabilizowanej 
za pomocą 4 grid finów. Pojazd jest zdolny do powrotu na spadochronie oraz do ponownego 
użycia. Głównym celem jest zdobycie wiedzy i doświadczenia potrzebnego do budowy kolejnych 
rakiet oraz wynoszenie małych ładunków na około 60 m. Ponadto rakieta wystartuje z własnej 
platformy, opartej na 4 elektronicznych zaciskach, co nie jest często spotykane w rakietach 
modelarskich.

Grid Fin



Projekt

Jako iż bardzo dobrze znam środowisko Fusion 360 to tam postawiłem pierwsze kroki w 
projektowaniu rakiety oraz launchpadu. Po kilku tygodniach projektowania otrzymałem gotowy 
model mojej pierwszej rakiety. Przy okazji powstało wtedy kilka pierwszych renderów Delay.



Wykonanie rakiety

Od ponad 3 lat zajmuję się drukiem 3d,  więc 
postanowiłem, że wszystkie główne elementy 
wykonam na moich dwóch drukarkach: 
-zmodyfikowanym Enderze 3 ProX,
-Halocie One.
Taki sposób produkcji pozwala mi na uzyskanie 
niezwykłej dokładności przy zachowaniu 
szybkości oraz obniżeniu kosztów części. 
Elementy najbardziej narażone na uszkodzenia 
zostały wykonane z PLA Impact, firmy fiberlogy, a 
reszta części z PLA Rosa 3d oraz żywicy Elegoo 
Standard.



Korpus rakiety wykonałem z kartonowej tuby o 
średnicy 80 mm długości 50 cm oraz grubości 
ścianek 2mm. Taki materiał jest dość lekki a 
ponadto pozwala on na łatwą obróbkę. Całość 
pomalowałem czarną farbą w sprayu oraz 
dodałem oznaczenie w postaci nazwy rakiety 
używając farby białej.



Elektronika

Aby sterować rakietą oraz wyzwalać spadochron 
potrzebny jest komputer pokładowy. Mój składa się z:

- 2x Arduino nano rev.3,
- MPU6050 (gy-87),
- Czytnik kart SD,
- 6x wyprowadzenia dla serw,
- zaprojektowane PCB.



Launchpad jest wyposażony w swój komputer naziemny, który 
przy starcie rakiety kontroluje:
- odliczanie,
- zapłon silnika,
- kamery,
- zaciski trzymające rakietę,
- oświetlenie.
Zbudowany jest z akumulatora, Arduino Mega 2560, 
przekaźnika, LEDów WS2815b oraz 4 serwomechanizmów.

https://docs.google.com/file/d/1VgzsCwAIocoktt4K1geuykd7loK-iBlT/preview


Silnik rakietowy

Delay wykorzystuje hybrydowy silnik MH16. Paliwem w nim jest polipropylen (PP) drukowany na drukarce 3d 
a utleniaczem jest podtlenek azotu (N2O), przechowywany w 16g nabojach pod ciśnieniem 50 bar.



https://docs.google.com/file/d/18iHI_jLQ69rs0vbOcOoRZe-HVt4NYdlw/preview
https://docs.google.com/file/d/1DXBLn9FVJbxNQKtQcdtJ6LWaNnLoVN8D/preview



