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Sistem, belirli bir ihtiyacın giderilmesini sağlayan işlev-
sel bileşenlerin bütünüdür. Aynı şekilde uzay araçları 
da bir sistemler bütünü olarak ortaya çıkmakta ve çeşitli 
ihtiyaçlara yanıt vermektedir. Bu yazıda da uzay araçla- 
rına duyulan ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçların giderilmesine 
yönelik tasarlanan uzay sistemleri anlatılmaktadır. Bunu 
yaparken salt teknik açıklamalardan ziyade yazar tarafın-
dan biyolojik sistemlerle benzerlikler kurulmuştur. İlk bö-
lümde uzay ve uzay aracı teknolojilerinin kısa bir tarihçesi 
verilmekte, sonrasında ise uzay sistemlerine olan ihtiyaçlar 
uzay görevleri ve uygulamaları ile birlikte açıklanmaktadır. 
Son olarak, bu ihtiyaçlara yanıt verecek şekilde tasarlanan 
sistemler ayrıntılı bir şekilde okuyucu ile paylaşılmaktadır.

Uzay ve Uzay Aracı Teknolojileri’nin Kısa Tarihi

Uzayla ilgili tarihimiz için “kafasını kaldırıp yıldızlara ba-
karak ilham alan ilk insanla başlar” diyerek konuya ro-
mantik bir giriş yapmak istemiyorum. Zira, uzayla ilgili 
gerçek anlamda yapılmış olan bilimsel başlangıçlar aslında 
gayet insani ihtiyaçlardan kaynaklanıyor diyebiliriz. Bu ih-
tiyaçların en temelinde ise zamanı ölçmek yer alıyor. Ne 
zaman uyuyacak ve ne kadar çalışacağız; tarlalar ne zaman 
ekilecek ve ürünler ne zaman toplanacak; ağaçlar ne za-
man meyve verecek gibi temel ihtiyaçlara yönelik günlük 
ve yıllık planlamaları yapabilmek için insanlık öncelikle 
Güneş’in ve yıldızların kendilerine göre hareketini model-
lemeye ve böylece zamanı tahmin etmeye çalıştı. Bu kap-
samda Aristo’dan başlayıp, Ptolemi ve Müslümanları geçe-
rek, Kopernik, Galileo, Kepler ve Newton’a gelinceye kadar 
yüzyıllarca süren çalışmalar sonucunda tahminler gelişti 
ve zamanı ölçmek için kullandığımız saat ve (Güneş / Ay 
tabanlı) takvimler ortaya çıktı (Koestler, 1968).

Ekonomi biliminin de temel kabulü olduğu gibi, insan ih-
tiyaçları sınırsız olduğu için gelişen bilim ve teknoloji hem 
ihtiyaçlara cevap verdi hem de yeni ihtiyaçlar ortaya çıkar-
dı. Doğayı anladıkça, ondan kendimize fayda sağlamaya 
çalıştığımız gibi uzay teknolojileri için de durum hemen 
hemen böyle seyretti. Öncelikle savunma ve düşmanı yıl-
dırma amaçlı gelişen roket teknolojisi uzaya erişimi müm-
kün kıldı. Sonrasında ise; askeri istihbarat ve haberleşme 
amaçlı uzaya gönderilen araçlar, sivil amaçlara ve ihtiyaç-
lara da cevap veren günümüz uzay araçlarının altyapısını 
oluşturdu (Garber ve Launius, 2005).

Uzay Aracı Görevleri ve Uygulamaları

Peki nedir bu günümüz ihtiyaçları? En yalın haliyle, ister 
bilgiyi, ister haberi, isterse bir yayını iletişim hatlarının bu-
lunmadığı ya da güvenilir olmadığı durumlarda geniş alan-
lara ve kitlelere ulaştırma ihtiyacı bunların başında geliyor. 
Bunun yanında şehir ve bölge planlama, tarım, afet yöneti-
mi, doğal kaynaklar, keşif ve gözetleme gibi birçok konuda 
Dünya üzerindeki geniş alanlardan farklı zamanlarda alı-
nan görüntülere ve verilere ihtiyaç duyuyoruz. Dünyanın 
neresinde olursak olalım neredeyiz ve hangi zamandayız 
gibi oldukça temel soruların cevapları mevcut durumda 

ve gün geçtikçe daha çok önem arz ediyor. Elbette insan 
meraklı bir varlık olduğu için bilimsel keşif ihtiyacı hala 
içimizde bir yerlerde kendini gösteriyor. Ancak şu bir ger-
çek ki, tüm bu ihtiyaçlara yönelik geliştirilen uzay tabanlı 
uygulamaların ve uzay aracı teknolojilerinin ekonomi, çev-
re, afet ve acil durum, güvenlik, bilim ve teknolojiye katkısı 
muhtemelen düşünüldüğünden çok daha büyüktür (Cana-
dian Space Agency, 2018).

Uzay Aracı Anatomisi

Bir önceki bölümde bahsettiğimiz her uygulamaya özel bir 
uzay aracı ya da uzay sistemi vardır diyebiliriz. Öncelikle 
bir uygulama hangi zaman aralıklarında ve hangi bölgeler-
den hangi hizmete ihtiyaç duyuyorsa buna yönelik bir gö-
rev ve bu görevi gerçekleştirecek bir uzay aracı ya da uzay 
araçlarından oluşan bir sistem tasarlanmaktadır (Witt-
man, Hallmann ve Hanowski, 2009). Bu noktada, sistem 
tasarım süreci öncelikle hizmeti ya da görevi (haberleşme, 
görüntü veya veri sağlama, vs.) istenen şekilde sağlayacak 
bir faydalı yükün (kamera, dedektör, sinyal alıcı/verici, 
vb.) tanımlanması ile başlamaktadır. Sonrasında da, görev 
için seçilen faydalı yükün ya da yüklerin uzay ortamında 
doğru bir şekilde çalışmasını sağlayacak bir platform ta-
sarlanması ve geliştirilmesi süreci yürütülür (Tatnall, Far-
row, Bandecchi ve Francis, 2011). Özetle; bir uygulamaya 
yönelik görev belirlenir, bu görevi yapacak bir faydalı yük 
tanımlanır ve bu faydalı yükün çalışmasını sağlayacak sis-
temler tasarlanır ve geliştirilir. Böylece, birbirinden farklı 
birçok sistemden oluşan bir uzay aracı ortaya çıkar.

Tam bu noktada uzay aracı görevlerine göre çeşitli fayda-
lı yükler (Wittman ve ark., 2009) ve açıklamaları  Tablo 
1’de verilmektedir. Bu faydalı yüklerin uzayda çalışmasını 
sağlayan platform sistemleri (Wittman ve ark., 2009) ise 
Tablo 2’de özetlenmektedir.

Uzay araçlarını oluşturan bu sistemleri ve işlevlerini uzay 
teknolojileri hakkında hiçbir fikri olmayan birine nasıl an-
latabiliriz? İşte bu noktada kendimizden yola çıkarak çeşit-
li biyolojik sistemlerle benzerlikler kurmak mümkündür. 
Örneğin, uzay aracının üzerindeki algılayıcılar ve alıcılarla 
duyu organlarımızı; yörünge ve yönelim belirleme ve kont-
rol sistemi ile hareket sistemini; uzay aracı veri kotarma 
sistemi ile sinir sistemini; haberleşme sistemleri ile din-
leme ve konuşma özelliklerimizi; güç sistemi ile solunum, 
sindirim ve dolaşım sistemlerini; ısıl kontrol ile endokrin 
sistem ve deriyi; uzay aracı yapısal birimleri ile de iskeleti-
mizi benzetebiliriz.

Faydalı Yükler / Algılayıcılar
Biyolojik sistemlerdeki duyu özelliklerini dokunma, tatma, 
koklama, işitme ve görme olarak özetleyebiliriz. Uzay araç-
ları üzerindeki algılayıcılar da çok benzer mekanizmalarla 
çalışmaktadır. 

Örneğin, bunlardan görmeyi ele alalım. Nesnelerden yan-
sıyan ışık (aslında fotonlar) gözümüze ulaşır, göz bebeğin-
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Görev Faydalı Yük İşlev

Haberleşme Aktarıcı Dünya’daki merkez bir noktadan uzay aracıya gönderilen sinyalleri alır, güçlendirir 
(sinyal şiddetini artırır) ve Dünya’da daha büyük bir alana geri gönderir. Böylece 
yayınlar Dünya yüzeyindeki bir sisteme gerek duymaksızın geniş bir alana ulaştırılır.

Uzaktan Algılama Görüntüleyiciler, 
Uzay Aracı Kameraları

Uzay aracı kameraları veya optik görüntüleyici sistemler vasıtasıyla elektromanyetik 
tayfın hem görünür (Kırmızı, Yeşil, Mavi, Siyah-Beyaz) hem de görünmeyen 
(Kızılötesi, vb.) bantlarında Dünya’dan yansıyan ya da gelen fotonlar 
toplanmaktadır. Çeşitli bantlarda toplanan fotonlar, elektronik bilgiye (0’lar ve 
1’ler şeklinde) çevrilerek hafızaya yazılmakta ve yere ulaştırılmaktadır. Bizim 
gördüğümüz uzay aracı (ya da uydu) görüntüleri, bu verilerin işlenmesiyle ortaya 
çıkmaktadır.

Alıcılar Dünya’dan ya da uzaydan gelen radyo sinyallerinin alınmasını sağlar. Böylece bu 
sinyallerin özellikleri veya çözülebiliyorsa taşıdığı mesaj üzerinden sinyalin kaynağı 
hakkında bilgi alınmaktadır. Örneğin, uçak ve gemi trafiğinin izlenmesi ya da toprak 
nemliliği gibi bilgileri çıkarmak uzay araçları tarafından Dünya’dan gelen sinyallerin 
toplanması ve işlenmesi ile mümkündür.

Seyrüsefer Vericiler Mevcut zamanı ve Dünya üzerindeki bir konumu belirleyebilmek için Küresel 
Konumlandırma Sistemi uzay araçlarının Dünya’ya gönderdiği sinyaller 
kullanılmaktadır. Bunun yapılabilmesi için uzay aracı üzerindeki verici sistemler 
belirli bir frekansta ve belirli bir yapıdaki sinyali üzerine bilgi kodlayarak Dünya’ya 
göndermektedir. En az dört uzay aracından alınan sinyaller kullanılan alıcı üzerinde 
işlenerek atomik saat doğruluğunda (nanosaniye hassasiyetle) zaman ve bir kaç 
metre hatayla Dünya üzerindeki yeriniz belirlenebilmektedir.

Bilimsel Keşif Algılayıcılar Uzay aracının bulunduğu ortamda (uzayda ya da Dünya dışındaki bir yüzeyde) anlık 
olarak radyasyon, plazma özellikleri, parçacık özellikleri, manyetik alan, sıcaklık, 
atmosfer özellikleri, yer özellikleri, yüzey özellikleri vb. birçok veri çeşitli algılayıcılar 
vasıtasıyla toplanabilmektedir. Algılayıcılar ölçeceği parametre için mevcut 
ortamın özelliklerini kullanarak ve/veya bu özelliklerdeki değişikliklerin tetiklediği 
mekanizmalar üzerinden veri üretmektedir.

Örnek Toplama Sistemleri Bazı durumlarda ölçüm alınabilmesi için ortamla temas etmek ve aktif 
mekanizmalar kullanmak gerekir. Örneğin, bir gezegen, doğal uydu ya da asteroit 
yüzeyinden örnek toplamak için yüzey delinebilmekte, oradan çeşitli örnekler 
alınabilmekte ve sonrasında ise kimyasal bileşenlerinin tanımlanabilmesi için 
işlemden geçirilebilmektedir. Görev ve üretilmesi beklenen veriye göre bu sistemler 
özel olarak tanımlanmakta ve tasarlanmaktadır. 

Tablo 1. Uzay Aracı Faydalı Yükleri ve İşlevleri 

Alt Sistem İşlev

Yörünge ve Yönelim 
Belirleme ve Kontrol

Uzayda uzay aracının baktığı yönün belirlenmesi ve gereken durumlarda istenilen yöne baktırılmasını 
sağlayan alt sistemdir. Bununla birlikte uzay aracının izlediği noktalardan oluşan yol, yani yörünge ve/veya 
bulunduğu konumun belirlenmesi ile mevcut yörüngesinin değiştirilmesini de sağlamaktadır.

Veri Kotarma Uzay aracı üzerinde üretilen tüm veriler ve gerçekleştirilen tüm işlevler bu alt sistem tarafından otonom 
olarak yönetilmektedir. Bununla birlikte yerden gelen komutların işletilmesinden de bu sistem sorumludur. 

Haberleşme Uzay aracı üzerindeki verilerin yere iletilmesi ve yerden gelen komutların alınmasından sorumlu olan 
sistemdir. Alıcı ve verici antenler, sinyallerin işlenebilmesi ve içeriğinin oluşturulması ya da çözülmesi için 
frekans değiştirme ve kodlama yapma/çözme birimlerinden oluşmaktadır.

Güç Sistemi Uzay aracı üzerindeki tüm sistemlerin çalışması için elektrik enerjisine ve dolayısıyla güce ihtiyaç 
duyulmaktadır. Güç üretimi kapsamında Güneş görülen zamanlarda araca ulaşan akı (W/m2)  Güneş panelleri 
sayesinde uzay aracının ihtiyacı olan güce çevrilmektedir. Fakat uzay aracı sistemlerinin her biri farklı 
gerilimlerde ve özelliklerde çalıştığı için bu güç her sisteme özel bir şekilde düzenlenerek dağıtılmaktadır. 
Ayrıca aracın Güneş görmediği durumlar için de piller vasıtasıyla enerji depolanmakta ve aynı şekilde ihtiyaç 
halinde diğer sistemlere dağıtılmaktadır.

Isıl Kontrol Uzay aracı üzerindeki tüm ekipmanlar ve bileşenler belirli sıcaklık aralıklarında çalışabilmektedir. Bununla 
birlikte uzayda, Dünya’daki gibi günlük sıcaklık farklarını düzenleyen bir atmosfer de bulunmamaktadır. 
Bu sebeple uzayda tüm bileşenlerin asgari ve azami çalışma sıcaklıkları arasında kalmasını sağlayan bir ısıl 
kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Yapısal Birimler Uzay aracının tüm sistemlerini bir arada tutan, dolayısıyla yapısal bütünlüğünü sağlayan ve riskli çevresel 
faktörlere (fırlatma sırasındaki titreşimler, şoklar, vb.) karşı koruyan bir yapısal alt sistem bulunmaktadır. 
Bununla birlikte araç üzerinde panellerin güneşi takip etmesi, ya da antenlerin yönlendirilmesi için kullanılan 
hareketli mekanizmalar da bu sisteme dahildir.

Tablo 2. Uzay Aracı Platform Alt Sistemleri ve İşlevleri
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den içeri girer, gelen ışık miktarını ayarlamakla sorumlu 
irisin hemen arkasındaki merceğe ulaşır ve mercek görün-
tünün net bir şekilde ağ tabakada bulunan sarı beneğe düş-
mesini sağlar. Sarı benekteki sinirler bunu beyne iletir ve 
beyin bu gelen “sinyalleri” işleyerek görüntüyü oluşturur. 
Uzay araçları üzerindeki kameralar da oldukça benzer bir 
mekanizma üzerine kurulmuştur. Dünya’dan ya da başka 
bir kaynak kameraya ulaşan fotonlar bir mercekten içe-
ri girer ve gereken durumlarda çeşitli aynalar vasıtasıyla 
çeşitli bantlarda çalışan dedektörler (kırmızı, yeşil, mavi, 
siyah/beyaz, kızılötesi, vb.) üzerine düşürülür. Fotonlar bu 
dedektör üzerinde bir akım oluşturur ve bu akımın şiddeti 
belirli bir gerilime, dolayısıyla da o bant için bir sayısal de-
ğere dönüştürülür. Bu dedektörlerden gelen sayısal veriler 
daha sonra işlenerek görüntüye dönüştürülür. Örneğin, bi-
zim alışık olduğumuz renkli görüntüler kırmızı-yeşil-mavi 
ve siyah-beyaz bantların birleştirilmesi ile oluşturulur.

Bununla birlikte, işitmeyi haberleşme birimlerinde anlata-
cak olursak; dokunma, koklama ve tatma işitme duyuları 
ile algılayıcılar ve örnek toplama-inceleme sistemleri ara-
sında bir benzerlik kurmak yine mümkündür. Dokunma, 
koklama ve tatma duyuları temelde ortamla ya da nesneyle 
temas sonrasında oluşan bir reaksiyon ile biyolojik resep-
törlere ulaşan bir sinyalin beyne aktarılması prensibiyle 
gerçekleşiyor. Böylelikle görme duyusu dışında bir ortam, 
bu ortam içerisindeki nesneler ve bu nesnelerin karakte-
ristik özellikleri hakkında çıkarım yapabiliyoruz. Havada 
bulunan moleküller burnumuzun içerisine girerek geniz 
mukozasında hapsoluyor ve buradaki koku reseptörlerine 
ulaşıyor. Bu reseptörler uyarıldığında beyne gönderilen bir 
sinyal ile ortamdaki ya da nesneye özel koku duyuluyor. 
Benzer şekilde, dokunma ve tat alma duyuları için de or-
tamla ya da nesneyle fiziksel bir temas sonrasında resep-
törler uyarılarak beyne bir sinyal gönderiliyor ve beyinde 
şekil, dokum (texture) veya tat bilgisine çevriliyor.

Uzay araçlarından örnek verecek olursak, bir parçacık 
dedektörünü ele alabiliriz. Uzay ortamında kütlesi, hızı, 
elektriksel yükü ve sıcaklığı olan bir parçacık düşünelim. 
Bu parçacığın elektriksel yükünü anlamak istiyorsak bizim 
uyguladığımız bir manyetik alan içerisinde hareketinin na-
sıl değiştiğini gözlemleyerek çıkarım yapabiliriz. Dahası bu 
manyetik alanı öyle bir ayarlarız ki; ancak belli bir kütlede 
ve hızda olan parçacıklar bizim dedektörlerimize ulaşır ve 
böylece bir akım ya da gerilim farkı oluşturularak sinyal 
üretilir. Eğer kalorimetre gibi bir ölçüm aletine de sahip-
sek toplam enerjisini de anlayabiliriz. Bir nevi parçacıklara 
dokunmuş, onları tatmış ya da koklamış oluruz. Böylece 
belirli bir yükte, hızda ve sıcaklıkta dedektöre ulaşarak fi-
ziksel temasta olan parçacıklar sayılarak uzayda bulunan 
ortamın özellikleri hakkında bilgi elde ederiz. 

Yörünge ve Yönelim Belirleme ve Kontrol
Nasıl ki bir yerden diğerine ulaşmak, başka bir yöne bak-
mak ya da spor yapmak gibi çeşitli amaçlar için vücudu-
muzu hareket ettirebiliyorsak; uzay araçlarının hareketini 
kontrol etmek için de bazı ekipmanlar ve yazılımlar kulla-
nılır.

Diyelim ki bir arkadaşınızla bir yerde buluşmak üzere an-
laştınız ve buluşacağınız yere belirli bir süre içinde ulaş-
manız gerekiyor. Öncelikle bir rota-zaman planlaması 
yapmanız gerekir ve oraya nasıl ulaşmak istediğinize (yü-
rüme, araç, taksi ya da toplu taşıma vasıtasıyla) karar ve-

rirsiniz. Bu sizin bir bakıma dinamiğinizi, dolayısıyla hı-
zınızı belirler. Bununla birlikte; yokuşlar, kalabalık, trafik 
ışıkları, yol çalışması vs. gibi olası dinamiğinizi etkileyen 
bozucu etkiler de beraberinde gelir. Dinamiğinize karar ve-
rip bir rota planlarsınız ve yola çıkarsınız. Sonrasında ise, 
seyahatiniz süresince oluşturduğunuz rota üzerinde ne-
rede olduğunuzu ve ne kadar yolunuz kaldığını anlamaya 
çalışırsınız. Eğer zaman daralıyor ve hala gitmeniz gereken 
epey bir yolunuz varsa hızınızı artırır; yoksa makul bir şe-
kilde devam edersiniz. Aslında burada geri beslemeli bir 
kontrol mantığı çalıştırırsınız: Çevreden ölçüm toplar, ne-
rede olduğunuzu anlamaya çalışır, ne kadar yolu ne kadar 
zamanda gitmeniz gerektiğine bağlı olarak hızınızı ayar-
larsınız. Burada hızınızı ayarlarken yaya iseniz kalan ener-
jinizi; araç kullanıyorsanız trafik kuralları, azami hızınız 
ve yakıt tüketiminiz gibi kısıtlarınızı gözden geçirirsiniz. 
Zaman önemli ise gaza basar, enerjiniz azaldıysa rölantiye 
alırsınız. 

Uzay araçlarında da benzer bir mantık, geri beslemeli 
kontrol, ile hareketler kontrol altında tutulur. Ancak, bu-
rada uzay araçlarının hareketini iki ana başlıkta incelemek 
gerekir: Birincisi uzay aracının izlediği yol olan yörünge, 
ikincisi ise uzay aracının nereye baktığını ifade eden yöne-
lim. Tasarlanan yörünge ve yönelim profili aracın rotasını 
oluşturur ve bu güdüm olarak adlandırılır. Bununla birlik-
te; mevcut rota içerisinde uzay aracının nerede olduğunu 
ya da nereye baktığını anlamak içinse yörünge ve yönelim 
belirleme ekipmanları ve teknikleri kullanılır. Burada yer 
ile uzay aracı arasında açı ve mesafe ölçümleri yaparak 
veya mümkünse araç üzerinde uzay uyumlu bir küresel ko-
numlandırma sistemi alıcısı kullanarak yörünge belirlenir. 
Uzay aracının yönelimini kestirmek içinse Güneş algılayıcı, 
yıldız izler, manyetometre (üç eksenli pusula) ve jiroskop 
gibi bir çok ekipman vardır ve bu ekipmanlar anlık olarak 
çalışırlar. Bunlardan Güneş algılayıcı ve manyetometre ve-
rilerini kullanarak yönelim belirlemek, gitmek istediğiniz 
yere yakın büyük bir bina görerek hedefinizin oralarda bir 
yerde olduğunu anlamanıza benzer. Bu, haritaya bakma-
dan çevredeki bina, sokak, köşe, dükkan, park gibi yerlere 
göre kendinizi kaba bir şekilde konumlandırmaktır. Yıldı-
zizler kullanmak ise, haritaya bakarak yön bulmak gibidir. 
Yıldızizler o an gördüğü yıldızların fotoğrafını çeker, ha-
fızasındaki yıldız haritası ile karşılaştırır ve aracın nereye 
baktığını 0.01° hassasiyetle belirler. Eğer uzay aracının 
yönelimi kontrollü değil ve araç takla halindeyse burada 
açısal hızı jiroskop ya da diğer kaba yönelim belirleme 
araçları sayesinde belirlenebilir. Jiroskop ise daha çok iç 
kulaktaki dengeyi sağlayan vestibüler yapılar gibi işler. Bir 
hareket sonrasında iç kulaktaki yarım daire kanallarının 
içindeki sıvı hareket eder, bu hareket tüycükleri titreştirir 
ve oluşan sinyaller beyne giderek denge belirlenir. Jiros-
kop da benzer şekilde içerisindeki mekanizmanın uzay ara-
cının hareketine bağlı olarak ürettiği sinyaller vasıtasıyla 
açısal hız (denge) hakkında bilgi verir.

Peki, uzay araçları rotadan saparsa ya da yönelimi bozulur-
sa nasıl rotaya geri döndürülür? Öncelikle aracın yörünge-
si, aynı yerde hareket ettiğimiz gibi (hangi yönde hızlanmalı 
ya da yavaşlamalı gibi), hızın yönü ya da büyüklüğü değiş-
tirilerek kontrol edilir. Bunun için de etki-tepki prensibi ile 
çalışan itki sistemleri kullanılır. Uzay aracından belirli bir 
yöne doğru yüksek hızda bir kütle atılır ve buna tepki ola-
rak uzay aracının hızı artırılır, azaltılır ya da yönü değiştiri-
lir. Yönelim kontrolünde ise, açısal momentum korunumu 
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ya da açısal etki-tepki prensibi vardır. Uzay aracının yönü-
nü değiştirmek için ya araç içerisinde bir teker döndürülür 
ve uzay aracı tekerin ters yönünde dönmeye başlar, ya da 
manyetik tork çubukları veya itki sistemleri ile bir tork üre-
tilir. Dünya üzerinde ayaklarımızla yeri itmeye çalışıp yeri 
hareket ettiremeyerek kendimiz hareket ettiğimiz gibi, ya 
da yüzerken suda kendimizi ittirerek ileri gittiğimiz gibi; 
manyetik tork çubukları da benzer bir prensiple Dünya’nın 
manyetik alanına karşı başka bir manyetik alan oluştura-
rak (mıknatısların aynı kutuplarının birbirini itmesi gibi) 
uzay aracını ittirir ve yönelim hareketi sağlanır. 

Veri Kotarma (Data Handling)
Uzay aracı ile her an haberleşme şansı ya da yerden her şey 
için karar vermeye yetecek kadar operatör bulunmadığı 
için, araç üzerindeki hemen hemen her işlev otonom ola-
rak yerine getirilebilmektedir. Tüm bu işlevler elbette ön-
ceden programlandığı gibi yürütülür. Ancak; operatörler, 
uzay aracına komutlar göndererek uzay aracının istenilen 
işlevleri istenilen zamanda yapmasını talep eder. Uzay ara-
cı ise; bu komutları işletmek, otonom işlevleri yerine getir-
mek ve aynı zamanda araç üzerinde üretilen tüm verileri 
toplayarak, saklamak ve gerektiğinde yere göndermekle 
sorumludur.

Önceki bölümlerde de bahsedildiği üzere, duyulardan kay-
naklanan tüm veriler beyine gönderilerek bilgiye çevrilir. 
Benzer şekilde; uzay aracı üzerindeki tüm algılayıcılar ve 
ekipmanlar veri üretir ve bunların değerlendirilmesi için 
uçuş bilgisayarına gönderir. Tüm duyu ve bilgileri ileten 
bir sinir ağına benzer şekilde, uzay araçlarında da veri yol-
ları vardır. Uçuş bilgisayarı gelen tüm verileri o an değer-
lendirmek, karar almak ya da daha sonra yere göndermek 
üzere tasnif eder. Yere göndermesi gereken verileri hafıza 
birimlerinde depolar ve yer ile iletişime geçildiğinde bun-

lar aktarılır. Bunun dışında; nasıl ki sinir sistemi vücuttaki 
birçok işlevin yerine gelmesinden sorumluysa, uzay aracı 
veri kotarma sistemi de uzay aracındaki tüm işlevlerin ger-
çekleştirilmesinden sorumludur. Bu işlevleri de otonom ve 
kararlı olmak üzere ikiye ayırabiliriz. Örneğin, uzay aracı 
üzerinde kalp atışına benzer bir şekilde sinyal üreten bir 
saat bulunur ve ekipmanlardan gelen veriler bu kalp atı-
şının sağladığı ritim ile birlikte periyodik olarak otonom 
bir şekilde uçuş bilgisayarına aktarılır. Bu, yerdeki opera-
törlere sormaksızın otonom olarak gerçekleşir. Bununla 
birlikte, tıpkı bir çiçeği koklamak ya da gitmek istediğiniz 
yöne karar vermek gibi, uzay aracının faydalı yükü ile veri 
toplaması ya da itki ateşleyerek hareketini kontrol etmesi 
yerden yapılan planlamalarla otonom olmadan yapılmak-
tadır. Uzay araçları üzerinde hata durumlarını belirleyen 
ve önlem alan otonom işlevler de mevcuttur. Eğer bir ekip-
mandan beklenen sınırlar dışında bir parametre değeri 
(voltaj, akım, sıcaklık, gibi) okunuyorsa, bununla ilgili hata 
durumlarını anlayıcı ve önleyici mekanizmalar da uzay 
aracına dahil edilmektedir. Sıcak bir yere dokunulduğunda 
acı hissederek elinizi çekmeniz gibi, uzay aracı dahilinde 
bir ekipman fazla akım çekmeye başlarsa kapatılmakta ve 
yedeğine geçilmektedir.

Elbette tüm bu işlevler bir kodlamaya uygun şekilde yapıl-
maktadır. Nasıl ki insanlar bilgisi, olayları değerlendirme 
yaklaşımı ve kültürü üzerinden karar vermekteyse, uçuş 
yazılımları da tüm bu otonom işlevlerin yerine getirilmesi-
ni sağlamak ve uzay aracı üzerinde alınan kararları belirle-
mek üzere kodlanmaktadır.

Haberleşme Sistemleri
Haberleşme sistemleri ile işitme, dinleme ve konuşma 
özelliklerimiz arasında benzerlikler kurmak yerinde ola-
caktır. İşitme ve dinlemeyi özetleyecek olursak, ortamda-
ki ses dalgaları kulaklar, daha doğrusu dış kulak, vasıta-
sıyla toplanır ve iç kulağa gönderilir. İç kulağa ulaşan bu 
ses dalgaları öncelikle kulak zarını titreştirir; o da çekiç, 
örs ve üzengi adlı üç kemiği titreştirir. Titreşimler kula- 
ğın en içindeki sinirlere götürülür ve buradan da beyine 
ulaşır. Beyine ulaşan dalgaların üzerindeki kodlamalar 
çözülür ve bu seslerin ne anlama geldiği anlaşılır. Konu-
şurken gerçekleşen ise; hava moleküllerini titreştirerek bir 
lisana bağlı (örn., Türkçe) kodlama yapmaktır. Bununla 
birlikte; ortam çok gürültülü ve ses az duyuluyorsa, ses 
(aslında şiddetini) yükseltilir veya sesleri daha iyi duymak 
için kulaklara eller vasıtasıyla ek yapılarak sesi toplayacak 
alan artırılır.

Haberleşme sistemlerinde ise, alıcı antenler bir nevi dış 
kulak vazifesi görür. Antenler vasıtasıyla toplanan sinyal-
ler, frekansları işlenebilecek seviyelere düşürülmek üzere 
önkat birimlerine (bir nevi iç kulak) gönderilir. Daha sonra 
bu işlenebilecek frekansa düşürülen sinyallerin üzerindeki 
kodlamalar sayısallaştırılır (demodülasyon) ve çözülerek 
anlaşılmak üzere uçuş bilgsayarına gönderilir. Uçuş bilgi-
sayarı gelen (1 ve 0’lardan oluşan) sayısal sinyali protokole, 
yani lisana, göre çözer ve anlamlandırır. Sinyal göndermek 
içinse öncelikle sinyal üretilir ve modülasyon teknikleri 
kullanılarak protokole, yani lisana, bağlı olarak gönderil-
mek istenen mesaj kodlanır. Sonrasında ise verici anten-
ler, bir nevi ağız, vasıtasıyla yayın yapılır. Eğer ortamda 
gürültü çoksa yayının istenen alıcı tarafından alınması için 
gönderilen sinyalin seviyesi (yani ses şiddeti) artırılabilir 
ya da yerdeki alıcının kazancı artırılır (kulaklara eller ile 

Vostok 3KA 
(Uzaya ilk çıkan astronot Yuri Gagarin’i taşıyan uzay aracı, 1961) 
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ek yapılır). Genelde uzay araçları ve yer arasında sinyal / 
gürültü oranı önceden hesaplanır ve hem uzay hem de yer 
tarafındaki alıcı ve verici antenlerin kazançlarının yeterli 
olmasına yönelik tasarım ya da analiz yapılır.

Güç Sistemi
Evrendeki tüm çalışan sistemler enerjiye ihtiyaç duyar. 
Tüm biyolojik sistemlerde enerji üreten, bunları düzen-
leyerek dağıtan ve saklayan birimler mevcuttur. Örneğin, 
enerji üretimi çoğunlukla besinlerin sindirilmesi ile başlar 
sonrasında ise dolaşım sistemi vasıtasıyla düzenli bir şe-
kilde vücuda dağıtılır. Bununla birlikte, yağlar gibi enerji 
depolayan birimler de mevcuttur. 

Uzay araçlarında da benzer şekilde güç üreten, dağıtan ve 
depolayan birimler bulunmaktadır. Güneş panelleri gelen 
fotonları sindirerek düzenleme ve dağıtım birimleri (bir 
nevi dolaşım sistemi) vasıtasıyla hem uzay aracına dağıtır, 
hem de üretim fazlası olan enerjiyi pillerde depolar. Güç 
üretiminin olmadığı, yani hem acıkılan hem de yemeğin 
bulunmadığı, zamanlarda ise pillerde depolanan enerji sa-
yesinde aracın çalışması devam eder.

Isı Kontrol
Tüm biyolojik ya da elektronik sistemlerin işlevini düzgün 
bir şekilde gerçekleştirmesi için gereken bir sıcaklık aralığı 
vardır. Bu sıcaklık aralığı ise sisteme gelen, sistem içeri-
sinde üretilen ve sistem dışına aktarılan ısının kontrolü 
ile gerçekleşir. Örneğin, yalıtım görevi üstlenen deri vücut 
sıcaklığının düzenlenmesinde görev alır. Vücut ısısı arttı-
ğı zaman, azaltılması için derideki kan damarları genişler, 
deriye ısı transferi artar ve ısı arttıkça terleme gerçekleşir. 
Vücut ısısı düştüğü durumdaysa titreme ve hücre metabo-
lizmasının artırılmasıyla besinlerden ihtiyaç duyulandan 
daha fazla enerji üretilir ve bu süreçte daha çok ısı açığa 
çıkar. 

Uzay araçlarında da yukarıdakine benzer sistemler bu-
lunmaktadır. Aracın etrafı yalıtım battaniyeleri (deri) ile 
sarılır ve bu ısı transferinin düzenlenmesinde önemli rol 
oynar. Ayrıca uzay aracı üzerindeki belirli noktalardaki sı-
caklıklar sürekli olarak izlenir ve eğer belirli bir seviyenin 
altına inerse ısıtıcılar çalıştırılır. Bununla birlikte uzayda 
sistemleri ısıtmak bu şekilde kolaydır fakat fazla ısınma 
olduğu zaman soğutmak zordur. Sıcaklıkların artmasını 
önlemek üzere uzaya ışıma yoluyla ısı atacak (terleme iş-
levini gerçekleştirecek) şekilde uzay aracının dış yüzeyine 
radyatörler yerleştirilir. Işıma, uzay aracı için ısı atmanın 
tek yoludur. Bu sebeple, fazla ısınan bölgelerden radya-
törlere ısı akışı da sağlanmaktadır (deriye ısı transferinin 
artması gibi).

Yapısal Sistemler
Vücudun dik ve bir arada tutulması; organların bir arada 
tutulması; kol, baş ve ayak gibi uzuvların yönlendirilme-
si için iskelet ve kas sistemi bulunmaktadır. Uzay araçları 
için de benzer şekilde bir ana yapı, ikincil yapılar ve me-
kanizmalar bulunmaktadır. Ana yapı (gövde iskeleti) uzay 
aracının bütünlüğünü sağlamaktadır. Ana yapı çökerse 
görev kaybı olur. İkincil yapılar ve mekanizmalar ise, kol 
ve bacaklar gibi iskelet sistemi üyelerine benzer. İkincil ya-
pılardaki kayıplarda ise görev kaybedilmez. 

Sonuç

Uzay araçları üzerindeki sistemleri anlatırken belki de 
düşündüğümüzden daha çok kendimizden ve doğadaki 
sistemlerden örnekler verebiliriz. Bu yazımı sonlandırır-
ken, aslında bir sonuca varmaktan ziyade, kafamda daha 
çok sorunun belirdiğini fark ettim. Tasarım yaparken ne 
kadar kendimizden ya da doğadan etkileniyoruz? Bunun 
ne kadar farkındayız? Bunu bilerek mi yapıyoruz yoksa bil-
meden mi? Kendimizden ilham alarak devam ettiğimizde 
Uzay’ın keşfi hangi boyutlara ulaşabilir? 

Bugün artık Kopernik’in bir ömür boyu süren çalışmalar 
sonucunda çıkardığı bilgiye yapay zekanın aynı veriyi kul-
lanarak sadece birkaç saat içerisinde ulaştığına tanıklık 
ediyoruz. Peki, bu durumda fiziksel algımızın ötesinde me-
kanizmalar ve tasarım mümkün olabilir mi?
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