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1. G R  
Günümüzde hem askeri hem ticari hem de bilimsel uydu misyonlar nda maliyet çok büyük bir önem 

ta maktad r. Art k belirli mali kriterleri sa layamayan hiçbir misyonun hayata geçirilmesi mümkün de ildir. Bu 
aç dan, hem üretim sürelerinin k sal  hem maliyetlerinin dü üklü ü hem de tüm bunlara ra men en az büyük ve 
pahal  uydular kadar geni  teknik yeteneklere sahip olan küçük uydular, günümüz uydu misyonlar n n büyük 
k sm nda kullan lmaya ba lanm t r. Uzay ve uydu teknolojileri alan nda etkin bir rol oynamak amac nda olan 
ülkemizin de bu amac n  gerçekle tirmesinde küçük uydular önemlidir. Ancak özellikle kaynaklar n bu denli k s tl  
oldu u bir ortamda, tasarlanacak misyonun ve bunu gerçekle tirecek uydu veya uydular n maliyetlerinin 
mümkün oldu unca dü ük tutulabilmesi gerekmektedir.  

Bu nedenle a a daki bölümlerde, hem küçük uydu kavram  ve avantajlar  ile ilgili bilgi verilecek hem de 
bir uydu misyonunun maliyetini hangi ö elerin belirledi i ve bu maliyetlerin hangi yollarla azalt labilece i ile ilgili 
bilgi verilecektir. 
 
2. KÜÇÜK UYDULAR 

Küçük uydulardan bahsetmeden önce bu kavram n ne anlama geldi ini öncelikle belirtmek gerekir. Küçük 
uydular n en önemli özellikleri, geli tirilme ve üretim sürelerinin büyük uydulara göre çok daha k sa olmas d r. Bir 
küçük uydunun geli tirilmesi ortalama 6 – 36 ay aras  bir sürede tamamlanabilir. H zla geli mekte olan teknoloji, 
daha önceleri çok daha büyük boyut ve maliyetler gerektiren i levlerin giderek daha küçük ve daha etkin sistemler 
ile yerine getirilmesini sa lamaktad r. Bu ekilde eski teknoloji ile elde edilebilecek performans n çok ötesine, çok 
daha hafif ve küçük boyutta sistemler kullan larak ula lmas  mümkün olmaktad r 
Uydular  slak kütlelerine (yak t dahil kütle) göre a a daki ekilde s n fland rmak mümkündür. Burada 1000 kg’a 
kadar a rl ktaki uydular küçük uydu kabul edilecektir. 
 

Çizelge 1. Uydular n a rl klar na göre s n fland r lmas . 

S n f Islak Kütle 

Uydu >1000 kg 

Mini uydu 100 – 1000 kg 

Mikro uydu 10 – 100 kg 

Nano uydu 1- 10 kg 

Piko uydu 0.1 – 1 kg K
üç

ük
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yd
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ar
 

Femto uydu < 0.1 kg 

 
 
3. UYDU MAL YETLER NE ETK  EDEN FAKTÖRLER 

Bir uydu misyonunun maliyetini belirleyen ba l ca faktörler; tasar m, üretim, test ve entegrasyon 
safhalar ndayken al nacak birtak m kararlard r. Uydunun yap s , alt sistemlerinde kullan lacak elektronik veya 
mekanik parçalar n nitelikleri, konu land r laca  yörünge, kullan lacak f rlatma arac , f rlat laca  yer, üretim 
yöntemleri, sigorta poliçesi vb. a a da daha ayr nt l  olarak de inilecek ilgili faktörlerde al nacak kritik karar ve 
olu turulacak politikalar uydu maliyelerinde milyonlarca dolarl k farklara neden olabilirler. Bu bölümde, bir uydu 
misyonunun geli tirilmesinin çe itli safhalar nda maliyetine etkide bulunabilecek faktörler ve bu maliyetleri 
dü ürmek için benimsenecek yakla mlar k saca anlat lmaktad r. 
 
3.1. UYDU A IRLI I   

Küçük uydular, uzay ça n n ba lang c ndan beri belli bir öneme sahip olmu salar da, özellikle günümüz 
ticari ve askeri uygulamalar nda bütçelerin giderek daralmas  ve teknolojinin h zl  geli imi sayesinde giderek daha 
büyük bir öneme sahip olmaktad rlar. Uzun y llar boyunca küçük uydular sadece bilimsel veya amatör misyonlar 
için kullan lm t r. Ticari veya askeri nitelik ta yan uydular n büyük ço unlu u, oldukça a r ve yüksek maliyetli 
olmu lard r. Bunlara baz  örnekler vermek gerekirse; bir uluslararas  haberle me uydusu olan INTELSAT-6, 10-14 
y l faal ömre sahip, f rlatma an nda 4600 kg a rl nda ve 6.4 x 3.6 x 11.8 metre boyutlar nda bir uydu olup 2600 W 
güç üretir ve 3 televizyon kanal  ile 120.000 iki yönlü telefon hatt n  desteklemektedir [13]. Askeri uygulamalar için 
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bir örnek ise dünyan n en pahal  haberle me uydular  olan MILSTAR uydular  olarak verilebilir. Bu uydular 4536 
kg a rl nda olup tasarlanm  ömürleri 10 y ld r. Bu araçlar toplam 5000 W güç üretir ve dünya çap ndaki tüm 
ABD askeri birlikleri aras nda 75 bps – 2400 bps aras  Dü ük Veri H zl  (LDR) haberle me ile 4., 5. ve 6. (MILSTAR 
II) uydularla birlikte buna ek olarak 4.8 kpbs – 1,544 Mbps aras  Orta Veri H zl  (MDR) haberle me olanaklar  
sa layacaklard r [14]. Her uydunun ortalama maliyeti 800.000.000 ABD $’d r. TITAN IVB roketleriyle yörüngeye 
f rlat l rlar, dolay s yla her biri için yakla k 350,000,000 ABD $ da f rlatma maliyeti vard r. Bu uydular n üretilmesi 
y llarca sürer. Hatta sadece TITAN IVB roketinin haz rlanma süresi en az 6 ayd r [14].  

Görüldü ü üzere, sadece MILSTAR uydu sisteminin toplam maliyeti uydu, f rlatma, ve yer terminallerinin 
geli tirilmesi ve üretimi ile birlikte 10 Milyar ABD $’  a maktad r ki bu ve benzeri anlay larla gerçekle tirilmi  
yüksek maliyetli projelerin benzer ihtiyaçlar  olan ülkemiz taraf ndan gerçekle tirilmesi mümkün de ildir. Bu 
nedenle ayn  hatta çok daha yüksek kabiliyetlere sahip ancak hem a rl k ve boyut hem de maliyet aç s ndan çok 
daha makul küçük uydu kavramlar  üzerinde durulmas  zaruridir. 

Büyük uydular için yukar da verilen bilgilere kar l k, tipik bir küçük uydu en fazla birkaç yüz kilo 
a rl nda ve 1-3 m3 hacmindedir, 30 – 600 W aras  güç üretir ve 300 Mbps ve üzerinde h zlarda haberle me 
olanaklar , 1 metre veya daha iyi çözünürlükte muhtelif bantlarda yeryüzü görüntüleme, yüzlerce Mbyte’l k veri 
saklama ve iletme yeteneklerine sahip olabilmektedirler. 1 metre veya daha iyi çözünürlükte çok bantta yeryüzü 
görüntüleme, yüzlerce Mbyte’l k veri saklama ve iletme yeteneklerine sahip olabilmektedirler. 
 

 
ekil 1. Bir MILSTAR uydusu. (© USAF SPACECOM) 

 
ekil 2. TITAN IVB F rlatma Arac . (© USAF SPACECOM) 

Bu nedenlerle eskiden büyük uydularla gerçekle tirilen görevleri büyük oranda küçük uydularla 
gerçekle tirilmeye ba lanm t r. Hatta, maliyetlerdeki dü ü ler nedeniyle daha önceleri gerçekle tirilemeyen 
uygulamalar, küçük uydular n geli imi ile finansal aç dan mümkün hale gelmektedir. 
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ekil 3. MILSTAR uydular ndan birine LDR haberle me modülleri yerle tirilirken (© TRW) 

ekil 4. KH-12 Uydular n n Tahmini Çizimi (© C. P. Vick) [12] 
 

Özellikle askeri uygulamalarda bütçe olanaklar n n çok geni  oldu u ülkelerde tercih edilen a r ve büyük 
uydu tasar mlar yla elde edilen performans n daha küçük uydular ile de elde edilmesi mümkündür. ekil 4’de 
tahmini bir çizimi verilen KH–12 askeri gözetleme uydusu, tahminen 17000 kg a rl nda ve 15 metre boyundad r. 
Sa lad  en iyi çözünürlük, yine tahminen, yakla k 800 km yükseklikteki bir yörüngeden, 10 cm dolaylar ndad r 
[12]. Dakikada 8 – 10 adet resim çekebilmektedir. Ancak bundan 20 kat hafif olan Ikonos uydusu 1 m çözünürlükte 
görüntü sa layabilmektedir [15]. 

Bu konuda bizim aç m zdan daha da önemli bir örnek BILTEN olarak i birli i içinde oldu umuz Surrey 
Satellite Technologies Ltd. firmas  taraf ndan DERA (Defence Research Agency, ngiltere) deste iyle yap lmakta 
olan TOPSAT uydusudur. Bu uydu sadece 120 kg a rl nda ve 1.15 x 1.15 x 0.80 m boyutlar nda olmalar nda 
ra men 600 km’lik bir yörüngeden 2.5 m çözünürlükte 10 km x 10 km’lik görüntüler elde edebileceklerdir. Sadece 
30 kg a rl ndaki bir görüntüleme sistemi ile bunun gerçekle tirilecek olmas  ayr ca dikkat çekicidir. Üstelik tüm 
ara t rma – geli tirme, üretim, f rlatma vb. ile birlikte projenin toplam maliyeti 20 Milyon ABD $’ n alt ndad r. 
B LTEN olarak böyle bir misyonu yerine rahatl kla getirebilecek tüm alt yap  ve bilgi birikimine çok yak nda sahip 
olaca m z dü ünülürse, Türkiye’de küçük uydular n tasar m  ve üretimi konusunda ne kadar yüksek bir 
potansiyel oldu u görülür.  

Küçük uydular n kullan m ndaki önemli avantajlardan biri de üretim kolayl klar d r. Özellikle tak m uydu 
sistemleri (constellations), bir tek büyük uydunun üretim maliyetinin çok alt nda ve daha k sa bir sürede seri 
olarak üretilmekte ve yörüngeye yerle tirilebilmektedir. Buna en iyi örnek Iridium sistemi olarak gösterilebilir. 
Çok k sa sürede ve bir seri üretim band nda üretilen bu uydular n 80 tanesi sadece 18 ayda dünyan n 3 k tas ndan 
yörüngeye oturtulmu tur. 
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Bu özellik ayn  zamanda yeni teknolojilerin çok çabuk ekilde küçük uydularda denenebilmesini sa lar. Bu 
nedenle hem üretim maliyetlerinin dü üklü ü hem de yörüngeye ula t r lmalar ndaki kolayl k, günümüz f rlatma 
teknolojileri ile kilogram ba na yakla k 20,000 ABD $’l k maliyet dü ünülürse, küçük uydulara belirgin bir 
avantaj sa lar. Ayr ca boyutlar  ve a rl klar n n küçüklükleri nedeniyle sadece kendilerine ayr lm  bir roket 
kullanmak zorunda olmay p, ba ka uydular için ayr lm  roketlerde ikincil yük olarak yörüngeye 
gönderilebilmekte (piggy back) veya ayn  f rlatma arac ndan çok say da at labilecekleri için özellikle tak m 
uydularda konu land rma giderleri daha da dü ürülebilmektedir. 

Yak n zamanda küçük uydu tak mlar n n alçak ve orta yükseklikteki yörüngelere konu land r lmalar  ile 
dünya çap nda veri ve ses haberle mesi hizmetleri verilmeye ba lanm t r. Pazarlama ve planlama hatalar  ve GSM 
gibi yer tabanl  haberle me sistemlerinin h zl  geli imleri nedeniyle u s ralar bu sistemler gözden dü mü  
görünseler de yeni ve çok üstün niteliklere sahip sistemler için yat r mlar sürmektedir ve 2003 – 2005 y llar  
aras nda bu piyasada büyük geli meler gözlenecektir. Yer tabanl  sistemlerle elde edilemeyecek hizmet kalitesi ve 
veri transfer h zlar  sa layacak olmalar  nedeniyle bu sistemlerin gelecekleri parlak görünmektedir. Ayr ca 
birbirlerine rakip olarak ortaya ç kan veya baz  hizmetleri çak an firmalar n stratejik ortakl klar kurmalar  ve 
birlikte çal malar  nedeniyle hem mü teri yelpazeleri hem yat r m maliyetleri hem de hizmete girme süreleri 
azalmakta ve pazarda güçlü bir yer edinme olas l klar  artmaktad r. 
 
3.2. FIRLATMA MAL YETLER  

F rlatma maliyetleri bir uydu görevinin toplam maliyeti içinde önemli bir yer tutar. Baz  durumlarda 
uyduyu f rlatmak için harcanacak miktar uydunun kendi maliyetini dahi a abilir. F rlatma maliyetleri kullan lacak 
f rlatma arac na, yörüngeye ve f rlatman n yeryüzünde nereden yap laca na ba l  olarak büyük farkl l klar 
gösterebilir. Uydunun at laca  yörüngenin yüksekli i ve konumuna göre f rlatma arac n n harcayaca  yak t 
miktar  büyük farkl l klar gösterebilir. Yörünge ne kadar yüksekteyse o kadar fazla yak t harcanacak, daha büyük 
f rlat c  veya ek kademe kullan lacak ve maliyet de buna ba l  olarak artacakt r. Yükseklik d nda özellikle seçilen 
yörüngenin e imine de ba l  olarak yak t tüketiminde art lar olabilir. Örne in; yer gözlem uydular n n ço unun 
yerle tirildikleri Güne  E  Zamanl  yörüngelere bir uydunun yerle tirilmesi için ayn  yükseklikteki farkl  
yörüngelere göre daha fazla manevra gerekti inden daha fazla yak t harcan r ve dolay s yla maliyet daha 
yüksektir. A a daki çizelgede baz  f rlatma araçlar n n yörüngeye göre kilogram ba na maliyetleri verilmi tir. 

Fiyatlar aras nda büyük farkl l klar oldu undan f rlat c  seçerken sadece fiyata de il ayn  zamanda 
f rlatma yerinin konumu, f rlat c n n teknik ve yap sal özellikleri ve en önemlisi de f rlat c n n güvenilirli i göz 
önünde bulundurulmal d r. 

Küçük uydular n f rlat lmas nda bunlara ek olarak, uydunun beraberinde f rlat labilece i ve daha büyük 
bir uyduya ayr lm  bir f rlatman n planlanm  olup olmad  da belirlenmelidir. Küçük uydular n önemli bir k sm  
bu ekilde yörüngeye oturtulurlar. Böylece bir f rlat c n n gereksiz yere tamam n  alman n getirece i mali yükten 
kurtulunarak masraflar Çizelge 2’te verilen rakamlar n da çok alt na çekilebilmektedir. 
 
 

Çizelge 2. Çe itli f rlatma araçlar na göre kilogram ba na yörüngeye konu land rma maliyetleri (1998) [8] 
 

 Kilogram Ba na Maliyet (ABD$) 
LEO SSO GEO Araç Ülke Araç Maliyeti 

(Milyon ABD$) min max min max min max 
Ariane 5 EUR 100 –150 5533- 8333 8333- 12500 14666 22000 

Titan IVB ABD 350 - 450 16462 21166   60637 77962 
Zenit 2 UKR 35 - 50 2592 3703 7000 10000   

Zenit 3SL UKR 75 - 95     15000 19000 
Proton K RUS 90 - 98 4554 4960 24862 27071 18330 19959 

Uzay Meki i ABD 300 12295     
Ariane 44L EUR 100 - 125 9803 12254 15420 19275 20876 26096 
Atlas IIIA ABD 90 - 105 10417 12152 15870 18515 22293 26000 

LM-3B CHN 50 - 70 4464 6250 8333 11666 9804 13725 
Delta II ABD 45 - 60 8754 11673 13975 18633 24064 32086 
PSLV H ND 15 - 25 4054 6757 12500 20853 18750 31250 

Tsiklon 3 UKR 20 - 25 4878 6097     
Molniya RUS 30 - 40   20000 26667   
Dnepr-M UKR 10 - 20 2415 4830 6250 12500   

Pegasus XL ABD 12 – 15 27088 33860 63158 78947   
Taurus ABD 18 – 20 13043 14493 25000 27778 40179 44643 
Rockot RUS 13 – 15 7222 8333 13000 15000   

Athena II ABD 22 – 26 10654 12590 18884 22318 37288 44068 
Start-1 RUS 9 14241     

ORTALAMA 10168 20334 27214 
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3.3. S GORTALAMA MAL YETLER  
Sigorta maliyetleri toplam misyon maliyetleri içinde önemli bir yer tutar. Misyonun ne ekilde ve ne 

süreyle sigortalanaca  ve hatta sigortalan p sigortalanmayaca  karar  maliyetlerde belirgin da i ikliklere neden 
olur. 

Sigorta maliyetleri hesaplan rken kapsaml  bir risk de erlendirmesi yap l r. Bu de erlendirmede dikkate 
al nan ba l ca faktörler; uydu üreticisinin ve uydunun güvenilirli i, f rlatma arac n n güvenilirli i, uydu 
piyasas ndaki genel risk ortam , uydu misyonu süresindeki uzay ortam n n özellikleri, gökta  ya murlar  ve 
misyonun ticari de eridir. Bu faktörlerin sa l kl  bir ekilde belirlenmesi için misyon ve uydu hakk nda sigorta 
irketine ayr nt l  bilgi vermek gerekebilir. Bu nedenle askeri ve stratejik önemi olan misyonlarda, özellikle 

Amerika’da ve özellikle de yabanc  sigorta irketlerine sigortalama yapt r lmad  da görülmektedir. 
Bir uydu, f rlatma süresince, yörüngeye konu land r lana kadar, yörüngeye konu land r l p eksiksiz olarak 

faaliyete geçene kadar, görev süresinin bir k sm  veya tamam  boyunca veya tüm bu süreleri kapsayacak ekilde 
sigortalanabilir. Sigortalama süresi ve kapsam  tamamen misyonun niteli i ve mali yap s na göre belirlenir. 
Gereksiz veya iyi planlanmam  bir sigortalama i lemi büyük mali kay plara neden olabilir. 
 
3.4. UZAY ORTAMI VE UYDULARA ETK LER  

Uzay Ça n n ba lang c ndan beri, uzay ortam  ve “uzay iklimi” hakk nda oldukça geni  bir bilgi birikimi 
olu mu  bulunmaktad r. Bu bilgi birikimi sayesinde uydu ureticileri ve tasar mc lar n n uzay ortam ndaki 
de i ikliklere kar  büyük ölçüde dayan kl  ancak bunlardan yine de belirli ölçülerde etkilenen uzay araçlar  
üretebilmeleri mümkün olmu tur. 

Halen bir uzay görevinin ba ar s na en büyük engeli, arac n uzaya f rlat lmas  ve uzayda ilk devreye 
kurulmas  esnas nda ortaya ç kan tehlikeler olu turmaktad r. Uzay arac  bir kez devreye girip görevine ba lad ktan 
sonra, uzay arac n  i leteceklerin, görevi tehlikeye atabilecek ba ka tehditlere kar  dikkatli olmalar  gerekmektedir. 
Uzay iklimi de bu tehlikelerden biridir ve ar zalar  en aza indirmek ve uzay arac n n sa l n  korumak için 
dikkatle gözlenmelidir. 

Uzay ikliminin uydulara etkisi; yörünge, uzay arac n n yerel zaman , arac n uzay n belirli bölgelerine göre 
konumu, 11 y ll k güne  döngüsünün durumu ve ba ka birçok etkene ba l d r. Bu etkiler, kolayca atlat labilecek 
basit bozukluklara neden olabilecekleri gibi, arac n görevini yerine getirmesini tamamen engelleyebilecek büyük 
sorunlara da yol açabilirler. Uzay araçlar n n sigortalanmas  konusunda uzman büyük bir firma 1994 - 1999 
aras nda sadece uzay iklimi ile ilgili olarak ortaya ç kan ar zalar nedeniyle ABD $ 500.000.000’dan fazla sigorta 
ödemesi yap ld n  bildirmi tir. Uzay iklimi uzayda ara t rma yapmay  veya ticari kazanç sa lamay  amaçlayan 
her kurulu  için üzerinde önemle durulmas  gereken bir meseledir. 
 
Uzay Arac  Anormalliklerinin Türleri: 
Uzay arac  anormallikleri araç üzerinde yarat lan etkiye göre geni  kategorilere bölünebilir. Potansiyel etkiler 
asa daki ekilde s ralanabilir: 
1. Yüzey yüklenmesi 
2. Derin yal tkan veya kütle yüklenmesi 
3. Single Event Upset (SEU) 

a) Galaktik Kozmik I nlar 
b) Güne sel Proton Olaylar  

4. Uzay arac  sürüklenme kuvveti (<1000 km) 
5. Toplam Doz Etkileri (Total Dose Effects) 
6. Güne sel radyo frekans giri imi ve telemetri sintilasyonu 
7. Kal nt lar 
8. Uzay arac  yönelim ve konumland rma 
9. Fotonik gürültü 
10. Madde degradasyonu 
11. Gökta  çarpmas  
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A a daki bölümlerde bu anormallikler fazla ayr nt ya girilmeden incelenecektir. Çizelge 2’de yörünge irtifas na 
göre bu etkilerin bir dökümü yap lm t r. 

 
Çizelge 2. Yörüngeye göre uzay ortam  etkileri. [2] 

Yörünge (km) Etki 
< 1000 1000–5000 > 5000 GEO Kutupsal 

KOZM K I INLAR X X X X X 

Hapsedilmiş radyasyon X X X X X 
 ç Bölge X X X  X 
 Geçiş Bölgesi X X X  X 
 D  Bölge   X  X 
 Yer E zamanl     X  
 AraYer E zamanl    X X  

Güne  parçac klar  X X X X X 
Güne /Manyetik F rt na Etkileri X X X X X 
İyonosfer X     
Plazmasfer  X X X X 
Aurora Bölgesi     X 
Nötr Atmosfer X     
Göktaşları X X X X X 
Jeomanyetik Alan X X X X X 
Elektromanyetik radyasyon X X X X X 
Güneş Işımaları X X X X X 
Yerçekimi Alanı X X X X X 

 

Yüzey Yüklenmesi (Surface Charging) yüzeylerin yüksek gerilimlerle yüklenmesi, uzay araçlar  için ilk 
ba larda genellikle sorun yaratmaz. Ancak diferansiyel yüklenme nedeniyle ortaya ç kabilecek elektriksel de arjlar 
yüzey maddesine zarar verebilecekleri gibi yaratt klar  elektromanyetik gürültü nedeniyle elektronik donan mda 
da hasar yaratabilirler. Uzay arac  etraf ndaki dü ük enerjili plazma parametrelerindeki de i iklikler, güne  

nlar n n fotoelektrik etkisi ile birlikte, yüzey yüklenmesinin büyük ço unlu una sebep olur. Plazman n dü ük 
enerjisi nedeniyle bu tür yüklenme arac n iç bölümlerine do rudan tesir etmez.  

Yüzey yüklenmesi, do ru madde seçimi ve topraklama yöntemleriyle büyük ölçüde önlenebilir. Yüzey 
yüklenmesi, büyük ço unlukta jeomanyetik f rt nalar esnas nda meydana gelir. 

Derin Yal tkan veya Kitle Yüklenme genelde yüksek irtifadaki uzay araçlar nda etkilidir. Yeryüzü, yüksek 
h zl  bir güne  rüzgar  ak m na maruz kald  zamanlarda, Van Allen ku aklar  yüksek s ada relativistik (  1 
MeV) elektronlar yla dolar. Bu elektronlar uzay arac n n koruyucu d  yüzeyinden kolayca geçerek kablolar, bask  
devre kartlar , radyasyon kalkanlar  vb. yal tkan maddelerde yük birikmesine neden olabilirler. E er bu s a uzun 
süreli olarak devam edecek olursa arac n iç (derin) bölgelerinde elektrik de arjlar  meydana gelebilir. Bu 
elektronlar n yüksek s alar  11 y ll k güne  döngüsüne ba l  olarak de i im gösterirler ve daha çok döngünün 
sonlar nda ve Solar Minimum dönemlerinde daha yüksektirler. Bazen de güne in kendi ekseni etraf nda dönme 
süresi olan 27 günlük de i imler de sergilerler. 

Single Event Upset (SEU) olaylar , yüksek enerjili (  50 MeV) bir parçac k uydunun koruyucu yüzeyini 
geçerek bir cihaz n bozukluk yaratabilecek bir noktas na çarpt  zaman meydan gelirler. Etkileri cihazda basit bir 
bitlik hatadan elektronik parça bozulmas na (Latch-up) kadar ç kabilir.   

Alçak rtifa Yörüngelerindeki uydular (<1000km) zaman zaman yüksek sürüklenme (drag) etkilerine maruz 
kalarak yava lar ve alçal rlar ve bunun sonunda tekrar atmosfere dönerek parçalanabilirler. Bu etkiler yörünge 
alçald kça artar, güne in morötesi (UV) ma miktar n n de i imi ve jeomanyetik f rt nalar s ras nda ortaya ç kan 
atmosferin normalden fazla s nmas  durumlar yla do rudan ili kilidirler. Jeomanyetik f rt nalar münferittir ancak 
büyük f rt nalar n büyük ço unlu u Solar Maximum dönemlerinde meydana gelir. 

Uydular Galaktik Kozmik I ma, Hapsedilmi  Radyasyon ve SPE’ler nedeniyle eskirler. Bir uydunun bu 
etkilere ne ölçüde maruz kalabilece i ile ilgi çe itli toplam doz modelleri mevcuttur. Galaktik kozmik ma genel 
olarak sabit kabul edilebilir. Hapsedilmi  radyasyonun da 11 y ll k güne  döngüsü ile ilgili de i imleri için de 
yeterli kesinlikte modelleme yap lm t r. Ancak SPE’ler için Solar Maximum dönemlerinde daha çok olmalar ndan 
ba ka bir modelleme yap lmas  çok zordur.  

Yüzeylerini delebilecek kadar yüksek enerjili parçac klar güne  panellerinin hücrelerine düzeltilemeyecek 
hasarlar verebilmektedirler. Büyük ölçekli SPE’ler esnas nda  güne  panellerinin güç üretme kapasitesi belirgin 
ekilde dü ebilir. Bu nedenle tasar m a amas nda güne  panellerinden elde edilecek güç konusunda belirli bir ek 

pay b rak lmal d r. 
Güne , güçlü ve çok de i ken bir geni  bantl  radyo dalgas  kayna d r. Güne in yeryüzündeki bir antene 

göre bir uydunun yakla k 1 derece yak n nda oldu u zamanlarda, e er güne  büyük bir radyo dalgas  at m nda 
bulunursa, uydu ile yer aras ndaki haberle me kesilebilir. Bu tür durumlar genellikle Solar Maximum 
zamanlar nda meydana gelir. 
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yonosferin normalden daha farkl  özellikler gösterdi i zamanlarda (iyonla ma farkl l klar , jeomanyetik 
f rt nlar vb..) uydu sinyalleri sintilasyon geçirebilir. Bu da haberle me kalitesini dü ürür. Hatta örne in, GPS 
kullan c lar n n yerlerini mümkün olmayabilir. 

Baz  uydular yönelme kontrolü için yeryüzünün manyetik alan n  kullan rlar. iddetli jeomanyetik 
f rt nalar esnas nda dünyan n manyetik alan nda büyük farkl l klar olabilmekte, bu da baz  uydular n yönelme 
kontrollerinde sorunlar meydana getirmektedir. 

Güne sel Proton olaylar  (SPE) esnas nda CCD’ler ve baz  y ld z alg lay c lar gibi fotonik cihazlarda 
gürültü taban  yükselir. Bu durum y ld z alg lay c lar nda hatalara ve dolay s yla yönelim hatalar na, CCD’lerde ise 
veri kalitesinde dü ü e neden olur. 

Uzay ça n n ba ndan beri uzaya gönderilmi  binlerce uydu ve uzay arac  ömürlerinin sonunda 
alçalt larak atmosfere geri sokulmu  ve yanmas  sa lanm t r. Ancak bu yanma süreci bu araçlar  tamamen 
ortadan kald ramam , böylece dünya yörüngesinde irili ufakl  binlerce uydu parças  ve bunlar  yörüngeye 
oturtmak için kullan lan roketlerin f rlatma esnas nda geride b rak lan safhalar n kal nt lar  kalm t r. Bu kal nt lar 
uydular için bir tehlike olu turmaktad r. Bu yapay kal nt lar n d nda yeryüzüne gelen gökta lar  da uydular için 
bir tehdit olu turmaktad r. [2][3] 
 
3.5. YÖRÜNGE SEÇ M  

Uydunun konu land r laca  yörüngenin yüksekli i ve manyetosferdeki konumunun dikkatle üzerinde 
durulmas  gerekir ve uyduda kullan lacak parçalar n seçimi ve uydunun yap sal tasar m  s ras nda göz önünde 
bulundurulmas  çok önemlidir. Manyetosferin çe itli yerlerinde bulunan radyasyon ku aklar ndan geçen bir uydu 
daha fazla etkiye maruz kal r. Bu nedenle  kullan lan parçalar n görev ömrü süresince güvenilirliklerinin tesisi için 
çok daha dayan kl , dolay s yla yüksek maliyetli parçalar seçilmelidir. 

Uydunun yerle ece i yörüngede güne i ne s kl kta, ne kadar süreyle ve ne zaman, hangi aç yla gördü ü 
de çok önemli bir kriterdir. Uydunun enerji ihtiyac n  kar layan güne  panellerinin tipleri ve yerle imleri dikkatle 
planlanarak araç ömür sonu tahminlerini kar layacak ekilde konumland r lmalar  gerekir. Aksi taktirde uydu 
ihtiyaç duydu undan az veya fazla güne  paneli alan na sahip olur. Di er havac l k uygulamalar nda oldu u gibi 
uydularda da tasar m optimizasyonu son derece önemlidir. 

Uydu üzerinde kullan lacak elektronik parçalar ve bunlar  koruyacak d  yap sal tasar m n yap lmas  
a amas nda uydunun bulunaca  yörüngedeki uzay ortam n n özelliklerinin belirlenmesi ve kararlar n buna 
uygun al nmas  gerekir. Seçilen yörüngeye göre uzay ortam  özellikle elektronik parçalar üzerinde az veya çok 
y prat c  etki yaratabilir. Buna örnek olarak ekil 4 ve Çizelge 3’te bir Yer Sabit (36.000 km) yörünge (GEO) uydusu, 
650 km Kritik E imli Güne e E  Zamanl  (GEZ) bir uydu ve TÜB TAK – B LTEN’de geli tirilmekte olan YAY 
(Yüksek Çözünürlüklü Alçak Yörünge) uydusunun (650 km güne  e  zamanl ) bulunacaklar  yörüngede maruz 
kalacaklar  Toplam yonize Edici Doz (TID) de erlerinin tahminleri görülmektedir.   

Bu sonuçlardan da görülebilece i gibi, iki uydu ayn  yükseklikte bulunsa dahi maruz kald klar  radyasyon 
miktarlar  aras nda büyük farkl l klar olabilir. Ayr ca Yer e  zamanl  uydular daha fazla TID’ye maruz kal rlar. Bu 
nedenle daha kal n Aluminyum kullan m  ile al nacak radyasyon dozu dü ürülmeye çal l r. Elbette bu, uydunun 
a rl n  artt rmaktad r. Ayr ca yörüngeleri itibariyle uzay ortam n n zararlar na daha çok maruz kald klar ndan 
bu yörüngelerde bulunacak uydular n güvenilirli i için parça seçimlerinde özel dikkat gösterilmesi gerekir. Hem 
özel parça seçilmeli hem de yedeklilik ile güvenilirli in artt r lmas  yoluna gidilmelidir. 
 

Çizelge 3. Yörüngeye göre TID de erleri. (STK 4.2 / SpaceEnv) 

Yörünge TID (rad(Si)) 
(82mil Al) 

TID (rad(Si)) 
(232mil Al) 

TID (rad(Si)) 
(457mil Al) 

Yer E  Zamanl  190.000 75.000 1.400 
650 km Kritik E imli GEZ 290.000 86.000 49.000 
YAY – 650 km 98  E .GEZ 1170 780 600 
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ekil 5. YAY Alçak Yörünge uydusunun 2002-2007 y llar  aras nda alaca  Toplam yonize Edici Doz miktar  benzetimi (STK 4.2 /SpaceEnv) 

 
3.6. ALTS STEM MAL YETLER  

Bir uydunun üretim maliyetinin büyük k sm n , uydu alt sistemlerinde kullan lan elektriksel ve elektronik 
donan m olu turur. Uydunun hem görevini ba ar yla ve planlanan süre içinde yerine getirmesi hem de bunlar  
olabildi ince dü ük bir maliyetle gerçekle tirmesi gerekir.  

Uzay uygulamalar  için parça seçerken bilinmesi gereken en önemli unsur uydunun konu land r laca  
yörüngedeki çevresel ko ullard r. Bu ko ullar; titre im, uzay ortam  etkileri, termal etkiler ve uzay iklimi olarak 
özetlenebilir. 

Bu ko ullar, kullan lacak parçalar n güvenilir ekilde ve planlanan görev boyunca çal mas n  etkileyen en 
önemli faktörlerdir. E er bu konuda yeterli bilgi birikimine sahip olunmazsa, yap lacak yanl  seçimlerle uydunun 
çal mamas na sebep olunabilir. Uzaydaki bir uydu üzerinde sonradan herhangi bir de i iklik veya onar m 
yapman n pratik olarak imkans z oldu u dü ünülürse, en küçük bir hata, yap lan tüm yat r mlar n bo a gitmesine 
neden olabilir. 

Uzay ortam n n elektronik parçalar üzerindeki etkisi önceki bölümlerde anlat lm t . Bu etkiler göz önüne 
al nd nda, sistem tasar m yla üstlenilen risk oranlar , tamam yla seçilen parçalar ve yap lan tasar m bu ortama 
uyum gösterme yetenekleri ve güvenilirliklerine ba l  olarak de i iklik gösterir. 
 
3.6.a. ELEKTRON K PARÇA SEÇ M  

Bir uydu veya herhangi bir uzay misyonu için elektronik parça seçerken veya elektronik ve yap sal tasar m 
yaparken uygulama türü, i levsellik, risk, misyon süresi, yörünge ve maliyet faktörlerinin birlikte optimal ekilde 
de erlendirilmesine dayanan bir tasar m politikas  güdülmesi gerekir.  

Uydular için parça seçilirken önümüze iki ana parça s n f  ç kmaktad r. Bunlar özel olarak uzay 
uygulamalar  için az say da veya özel talep üzerine üretilen Radyasyona Kar  Güçlendirilmi  (Radiation 
Hardened, RadHard) veya Yüksek Güvenilirlikli (High Reliability) olarak adland r lan parçalard r. Bunlar hem 
yetenek olarak zaman n teknolojisinin y llarca gerisinde, hem çok pahal , hem de zor bulunan ve az say da 
üreticiden temin edilebilecek parçalard r. Bir örnek vermek gerekirse, bugün piyasada hiçbir yerde bir Intel 80386 
bilgisayar bulmak mümkün de ildir, ancak RadHard i80186 i lemcileri bile halen üretilmektedir. Bunlar n tek 
avantaj , radyasyon ortamlar nda test edilip performanslar  do ruland ndan veya bizzat uzay uydular nda daha 
önceden ba ar yla kullan ld klar ndan güvenilirliklerinin yüksek olmas d r. Üretim süreçleri itibariyle Latch-up 
yapmazlar ve belirli test edilmi  düzeylerdeki radyasyon ve parçac k bombard man na, SEU’ya ba l  hatalar 
olu turmadan kar  koyabilirler. [5] 

Di er s n f  ise COTS (Commercial Off The Shelf) parçalar olarak s n fland rabiliriz. Bu tür parçalar n 
kullan m , hem teknolojik gereksinimlerin h zla artmas  hem de uzay projeleri için ayr lan bütçelerin özellikle 
askeri alanda k s tlanmas  nedeniyle artmaktad r. Bu tür parçalar özellikle son 5-10 y ld r hem askeri ve ticari hem 
de sivil ve bilimsel uygulamalarda giderek daha çok kullan lmaktad rlar. COTS parçalar n ba l ca özellikleri büyük 
miktarlarda, dü ük maliyetlerle üretilmeleri ve sürekli olarak teknolojik geli melerden yararlanmalar d r. Ancak 
COTS parça tedari i ve seçimi a amas nda RadHard parçalara nazaran daha dikkatli ve ayr nt l  bir inceleme 
gerekir. Baz  durumlarda ayr ca testlerden geçirilmeleri gerekebilir.  

Bir uydu alt sistemi için COTS parçalardan yararlan lacaksa, öncelikle çok iyi bir elektronik tasar mla 
devrenin olabildi ince, özellikle SEU’lar nedeniyle ortaya ç kabilecek hatalar  bulup düzeltebilmesi veya olu an 
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hatalar n devrenin i levini yitirmesine sebep olmamas  sa lanmal d r. Bunun yan nda, parça seçiminde, özellikle 
üretim süreci itibariyle “Latch-up” yapmas  mümkün olmayan parçalar seçilmelidir. Günümüzde yar  iletken 
teknolojilerindeki h zl  geli meler ve tümle ik devrelerin saat h zlar n n giderek artmas  nedeniyle küçülen yar  
iletken aral klar  ( u anda 0,15 m) nedeniyle art k birçok tümle ik devre, Latch-up yapmayacak tekniklerle 
üretilmeye ba lanm t r. Örne in; genellikle sadece uzay uygulamalar nda kullan lan ve Latch-up yapmayan 
Silicon On Insulator (SOI) sürecinin, art k dü ük güç tüketimi de sa lad ndan COTS ürünlerde kullan m  
yayg nla maya ba lam t r. 

Parçalar bo lukta çal acaklar ndan, özellikle paketlerinin bo lukta ne kadar h zl  buharla arak kütle 
kaybettiklerinin (outgassing) iyi bilinmesi gerekir (örne in; baz  plastik türleri bo lukta buharla makta, 
çevrelerindeki elektronik parçalara yük bo al mlar na sebep olarak zarar verebilmekte veya optik sistemlerde 
bozulmalara yol açabilmektedirler) ve içlerinde herhangi bir ekilde gaz veya hava bulunmamas na ve tamamen 
soyutlanm  (hermetically sealed) olmalar na dikkat edilmelidir.  

Ayr ca parçalar n üretildikleri maddelerin veya madenlerin özelliklerinin iyi bilinmesi ve uzay ortam nda 
sorun ç karabilecek veya performanslar nda belirgin dü me gözlenecek tipte olmamalar na önem verilmelidir. 
Örne in; baz  kapasitör tiplerinin kapasitans de erleri, uzay ortam nda radyasyon ve yüksek enerjili parçac klara 
maruz kald klar nda büyük de i iklikler gösterebilmektedir. [7] 

Tasar m yaparken tüm parçalar n de erlerinde veya performanslar nda zamanla meydana gelebilecek 
de i ikliklerin dikkate al nmas  (derating) ve alt sistemlerin planlanan ömürlerinin sonuna kadar (EOL, End Of 
Life) yeterli düzeyde i lev görmelerini sa layacak ekilde parçalar n de erlerinin ve tiplerinin seçilmesi gerekir. 
Al nacak parçalar n üreticileri veya temsilcileriyle yak n bir i birli i ve diyalog olu turulmal  ve test edilip kabul 
edilecek özellikle yar  iletken parçalar n ayn  üretim lotlar ndan olmalar na dikkat edilmelidir; çünkü baz  
parçalarda lotlar aras nda radyasyon performans nda farkl l klar olabilmektedir. [6][7] 

E de er parçalar için üretici seçilirken, üreticilerin güvenilirlikleri de de erlendirilmeli ve o parçalarla ilgili 
QML listesinde ad  geçen veya belirli kalite yönetimi belgelerine (ISO, AQAP vb.) sahip firmalar n ürünleri tercih 
edilmelidir. 

Parçalar seçilirken uydunun yap s  ve termal özellikleri de göz önüne al nmal  ve uyduda 
yerle tirilecekleri bölgedeki termal özellikler, s cakl k aral klar , s  bo altma olanaklar  ve tabii ki uydu d  
yüzeyinin sa layaca  radyasyon ve parçac k korumas  (örne in Al kal nl ) ve çevrelerinde bulunabilecek s  
yayan di er parçalar n konumlar  da dikkate al nmal d r. 
 
3.6.b. BASKI DEVRE KARTLARININ TASARIMI 

Bask  devre kartlar  tasarlan rken hem mekanik hem de elektriksel baz  kriterlere dikkat edilmelidir. 
Kartlar n f rlatma s ras ndaki titre im ve ivmelere dayanacak güç ve boyutta olmalar  sa lanmal d r. Bunun 
yan nda, yap ld klar  maddeler ve yol aral klar  gibi özelliklerin de uzay ortam nda sorunsuz çal abilecek nitelikte 
olmas na dikkat edilmelidir. 

Kartlar n ve üzerlerindeki elektronik parçalar n bo luk nedeniyle kütle kayb na u ramalar n  engellemek 
amac yla, çevresel uyum kaplamalar yla kaplanmas  da (conformal coating) genellikle yap lmas  gereken bir 
i lemdir. [6] 
 
3.7. TASARIM, ÜRET M VE TEST MAL YETLER  
 
3.7.A. TEST  S STEMLER  

Uydu yap s , f rlatma s ras nda çok yüksek ivmelere ve farkl  frekanslarda titre imlere maruz kal r. Zaten 
uydunun yap sal tasar m  da, bu kuvvetlere kar  koyarak uydu içerisindeki sistemlere en dü ük düzeyde tesir 
etmesini sa layacak ekilde tasarlan r. Bu tasar m n beklenen performans  verip vermedi i, titre im ve akustik test 
sistemleriyle do rulan r. Bu testler ayr ca, uydunun iç yap s nda titre ime maruz kal nca tahribata u rayabilecek 
parçalar olup olmad n  da belirlemek ve ortaya ç kabilecek sorunlar  uydu f rlat lmadan gidermek amac yla da 
yap l r. 

 
ekil 6. Bir uydu titre im testlerinde. 
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Uydular n bulunduklar  yüksekliklerde d  bas nç yakla k s f rd r (0) ve hemen hemen tam bir vakum 
(bo luk) ortam  olarak de erlendirilebilir. Bu nedenle, yeryüzündeki hava bas nc  nedeniyle ortaya ç kmayan 
birtak m sorunlarla kar  kar ya kal nabilir. Örne in; içerisinde hava kalm  olan kapal  parçalar, bu havay  
d ar ya atmaya çal acaklar ndan hasara u rayabilirler. Ayr ca hava olmayan bir ortamda elektronik devrelerin 
özellikle so utulmas nda farkl  yakla mlar gerekir, çünkü aktar m (convection) yoluyla (örn: fan) so utma 
yapmak mümkün de ildir. Böyle bir ortamda sadece iletim (conduction) ve ma (radiation) ile s  at m  
yap labilir.  

Bunun d nda, parçalar uydunun güne i gördü ü ve görmedi i zamanlar aras nda büyük s cakl k 
farklar na maruz kalabilirler. Bu tür faktörlerin etkilerinin belirlenmesi için termal vakum bölmeleri kullan l r. 

 

 

ekil 7. Termal Vakum Bölmesi 

 

3.7.b. RADYASYON ORTAMI TESTLER  
Uyduda kullan lacak özellikle yeni teknoloji veya tekniklerin, uydu üzerinde kullan lmadan önce ortam 

testlerine imkanlar dahilinde tabi tutulmas  son derece önemlidir. Böyle bir yakla m, hem genel uydu sisteminin 
güvenilirli ini artt racak, hem de bir tasar m n do rulu unu yörüngedeki uyduda sonradan düzeltilemeyecek bir 
sorun yaratmadan s nama olana  verecektir. Bu tür testler hem sistem baz nda hem de parça baz nda 
gerçekle tirilir. E er test olana  yoksa, özellikle parça baz nda, benzer teknolojideki parçalar n testleri gözden 
geçirilmeli ve en kötü durum senaryosu olu turularak ek önlemler al nmal d r.  

Parça veya sistemler genel olarak TID, SEU, SEL ve EMP’ye kar  test edilmelidir. Ancak askeri 
uygulamalar için bunlara ek olarak nükleer sava  durumu da göz önüne al narak nükleer termal ve nükleer 
patlama etki testleri de yap labilir. 

TID testleri, genelde Cobalt-60 elementiyle bir ‘bias’ devresine yerle tirilmi  parçalar n gama n  
radyasyonuna tabi tutulmalar yla yap l r. 

Nötron etkisi simülasyonu ise, FBR veya TRIGA reaktörleri ile yap l r ve bir fizyon silah n n yarataca  
nötron ma ortam n  simüle ederler. Baz  durumlarda ise, bunlar n yerine Kalifornium-252 de nötron kayna  
olarak kullan l r. Doz H z  Testleri için genelde do rusal elektron h zland r c lar  kullan l r ve MeV ‘lar düzeyinde 
enerjilere sahip elektron hüzmeleri test edilen cihaza ayarlanabilir at m aral klar yla çarpt r l r.  
 SEU/SEL testleri genellikle bir siklotron veya Van de Graaff h zland r c lar  gibi iyon h zland r c  
sistemlerle gerçekle tirilir; ancak bazen Kalifornium-252 gibi radyoizotop kaynaklar  veya relativistik a r iyon 
kaynaklar  kullan larak gerçekle tirilir. [16] 
 
3.7.c. S MÜLASYON YAZILIMI KULLANIMI 

Günümüzde hangi yeni ürün geli tiriliyor olursa olsun, simülasyon yaz l mlar  geli tirme sürecinde 
önemli bir yer tutmaktad r. Uzay teknolojileri gibi deneysel üretimin dahi son derece yüksek maliyetler ta d  bir 
sektörde ise, bunun önemi daha da belirgindir. Bu nedenle de özellikle uzay ortam  simülasyonlar , elektronik 
devre simülasyonlar , s l analiz ve yap sal tasar m simülasyon programlar  giderek uzay sanayiinin vazgeçilmez 
bir parças  olmu lard r.  

Bu tür yaz l mlara örnek olarak Analytical Graphics firmas n n Satellite Toolkit’i (STK) , Space Radiation 
Associates firmas n n Space Radiation’ , NASA patentli NASTRAN ve Network Analysis Inc. firmas n n 
SINDA/G’si verilebilir. Bu tür benzetim ve tasar m yaz l mlar  sadece tasar m s ras nda kullan lmakla kalmay p, 
test say s n n azalt lmas na da yard mc  olmaktad r. Örne in; mekanik modelin belirli titre im testi ile 
do rulanmas , di er tasar mlar n simülasyon ortam na ta nmas n  sa lar. Bu nedenle bu tür yaz l mlar n 
kullan lmas  çok önemlidir. 
. 
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4. SONUÇ  

Yukar daki bölümlerde bir uydunun uzayda kar la aca  ortam ve bu ortamda güvenilir ekilde, 
planlanan süre boyunca ve planlanan performansta mümkün olan en dü ük maliyetle çal mas n  sa layacak 
yöntem ve tasar m kriterleri konusunda genel bir bilgilendirme yap lm t r. 

Bu bilgiler nda, özellikle ülkemiz gibi mali kaynaklar  k s tl  ancak çok yüksek nitelikli ve bilgili bir 
teknik i  gücüne ve bunu destekleyebilecek düzeyde üretim kabiliyetlerine sahip olan ülkelerin uydu 
faaliyetlerinde etkin bir rol oynamalar  için büyük uydularla yüksek maliyetli misyonlar yerine küçük ancak 
yüksek teknik kabiliyetlere sahip uydular kullanmalar  gerekti i görülmektedir. 

Unutulmamal d r ki dünyadan art k uzak gezegenlere araçlar gönderilebilen bir ortamda bir ülkenin 
ulusal egemenlikten söz etmesi ancak uzaya ihtiyac  olan ölçüde hakim olmas yla mümkündür. Haberle me 
olanaklar  ba ka ülkelerin kontrolünde bulunan ve uluslar  rakip veya dü manlar  hakk nda etkin bir ekilde kendi 
imkanlar yla istihbarat toplayamayan bir ülkenin ba ms zl n  korumas  giderek güçle mektedir. 

Bu nedenlerle, uydu ve uzay teknolojileri alan na ülkemizin de, bu makalede belirtilen ölçütleri de 
de erlendirmek suretiyle, en k sa sürede etkin ve güçlü bir ekilde girmesi gerekmektedir. 

Bu çerçevede TÜB TAK - B LTEN’de yürütülmekte olan ulusal görüntüleme uydusu tasar m  ve üretimi 
çal malar n n önemi bir kez daha görülmektedir. 
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