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UHUM Özel

1959 yılında uzaya gönderilen ilk 
gözlem uydusu olan Corona uydu 

serisinin de ilk versiyonu olan KH-1 
(Key Hole 1)  uydusu 7.5 metre yersel 
çözünürlüğe sahipti. Bir yıl sonra fırla-
tılan TIROS-1’in görevi hava olayla-
rını görüntülemekti. 1 metreye 50 cm 
boyutlarında ve 120 kg olan TIROS-1 
uydusu 700km yükseklikte dairesel yö-
rüngede üzerinde taşıdığı biri yüksek 
diğeri düşük çözünürlüklü iki adet tele-
vizyon kamerası ile uzayda sadece 75 
gün faal olmuştu. Ancak bu kısa dene-
bilecek ömrü boyunca her 10 saniyede 
bir dünyayı görüntülüyor ve haberleş-
me alanı dışına çıkıldığında hafızasına 
depoladığı bu görüntüleri uydu ile tek-
rar bağlantı kurulduğunda yere aktarı-
yordu.  TIROS ya da NOAA uyduları 
1998 yılına kadar yapılmaya devam 
edildi ve son yapılan dört NOAA uydu-
su hala faal haldedir [1].

Yörünge yüksekliği 2000 km’ye kadar 
olan uydular (Şekil 1) literatürde LEO 

Alçak Yörünge Optik Gözlem Uydu Sistemleri

(Low Earth Orbit) uydu olarak adlandı-
rılır. Bu uyduların çoğunluğu kutupsal 
yörüngede bulunurlar. Atmosferik şart-
lar, thermosphere ile exosphere arasın-
da yaklaşık 500 km. yükseklikte LEO 
uydular için nispeten daha iyidir.

LEO yörünge, tipik olarak dünyanın 
atmosferi ile iç Van Allen kuşakları ara-

sındaki bölge olarak da tanımlanabilir. 
300 km yüksekliğin altı genel olarak 
atmosferik sürtünmeye daha fazla ma-
ruz olduğu için LEO uydular genellikle 
450-800 km bandı içinde bulunurlar. 
Eğer uydunun Güneş ile eşzamanlı ola-
rak hareket etmesi istenirse ki birçok 
yer gözlem uydusu bu özelliktedir o 
zaman bu aralık daha da bir önem ka-
zanmaktadır.

Ekvatora yakın inclination (eğim) açı-
sında yerleştirilen uydular tekrar zi-
yaret zamanı ve delta-v yani manevra 
düzeltmesi için gerekli manevra hızı 
açısından daha avantajlı olmaktadır. 
Ancak bu şekilde atılan uydular sade-
ce ekvator bölgesi ve bu bölgenin belli 
bir enlem üstü ve altında çalışabilirler. 
Yüksek eğim açısına sahip kutupsal yö-
rüngeye gönderilen LEO uydular ise bu 
yörüngede dünyayı bir ip yumağı gibi 
(Şekil 2) sararlar. Alçak yörüngedeki 
bir uydunun kutupsal eğim açısı güneş 
eşzamanlı hareket, tekrar ziyaret zaman 
aralığının aynı periyotta olabilmesi ve 
yörünge düzeltme manevralarının opti-
mum yapılabilmesi için genelde kutba 
göre 5-10 derecelik bir eğim açısında 
atılırlar (Şekil 1).

Alçak yörünge uyduları dünyanın çe-
kim etkisinden dolayı dünyaya düşme-
mek üzere bulundukları yörüngede çok 
hızlı dönerler. Kuzey-güney ya da gü-
ney-kuzey yönünde hareket eden bu tür 
uyduların dünya üzerindeki bir turu ise 
aşağıdaki denklemle belirlenir.

T= 2*PI*r/v  
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Bu yazıda kısaca alçak yörünge gö-
rüntü uydu sistemleri ve yer sabit 
yörüngedeki haberleşme uyduları 
üzerinde durulmuştur. Makalede 
konu edilen uydu yörüngeleri ve 
uydu çeşitlerine ek olarak diğer 
uydu çeşitleri ve yörüngeleri ayrı 
bir çalışmada değerlendirilecektir. 
Uydu tarihçelerinden de söz edilen 
bu yazıda dünyadaki ve ülkemizde-
ki uydu/uzay faaliyetlerinden bah-
sedilmiştir. 

      
Şekil 2. LEO Uyduların Yer İz Düşümleri

N
90° ye yakın yörünge

Uydu yörünge yolu
S

Ekvator

Şekil 1. Tipik LEO Uydu Yörüngesi 

larının yaygınlaşması ile bu hizmetler 
tüm insanlığa kolayca erişir durumda 
olmuştur. Bundan 15 sene öncesine 
kadar bir ülke üzerinde özellikle askeri 
bölgeler üzerinde yüksek çözünürlük-
lü hava fotoğrafı almak neredeyse im-
kansız iken bugün yersel çözünürlüğü 
41cm olan ve 680km yükseklikte dün-
yayı turlayan bir optik uydu ile her yer 
görüntülenebilir olmuştur.

1999 yılında uzaya gönderilen Ikonos 
uydusu Lockheed Martin tarafından 
o zamana kadar yapılmış en iyi çözü-
nürlüğe sahip yer gözlem uydusu ola-
rak anılmaktaydı. Kendisine en yakın 
çözünürlükteki uydu 2.5 m’den daha 
az çözünürlüğe sahip idi. Bu uydunun 
bu çözünürlüğe indirilmesindeki amaç 
Amerika Birleşik Devletlerinin elindeki 
askeri yüksek çözünürlüklü uydu kabi-
liyetinin ticarileştirilmesi, ticari hayatın 
içine sokulması fikri idi. Başarılı da ol-
muş oldu. Zira 2000’li yılların başından 
itibaren İkonos uydusunun sağlamış ol-
duğu yüksek çözünürlük ve yüksek ko-
ordinat hassasiyeti ile birçok uygulama 
geliştirilmiş oldu. Birçok alanda kon-
vansiyonel çözümlerin yanında Ikonos 
uydu görüntü verileri kullanılmış ve 
zamanla mevcut sistemlerin yerini al-
mıştır.   

LEO yörüngeden çekilen optik bir gö-
rüntü alanı yaklaşık 10-20 km’lik bir 
çerçevedir. Bu tür görüntüler aynı za-
manda istihbarat amaçlı da kullanıl-
maktadır. Tabii minumum 20 km x 20  
km’lik büyük bir alanda neyin arandığı 
bilgisi önemlidir. İstihbarat için hangi 
koordinatlar içinde görüntünün çekildi-
ği değil hedefin hangi koordinatta oldu-
ğu bilgisi önemlidir.

Son yıllarda uzaya gönderilen LEO op-
tik uydular üzerinde Charge Coupled 
Devices (CCD) denilen algılayıcılar 
bulunmaktadır. Bu algılayıcılar, üzer-
lerinde mikron seviyesinde açıklıklar 
olan bir tabaka üzerine dizilmiş ışığa 
duyarlı foto diyotlardan oluşmaktadır. 
Gelen ışık ne kadar kuvvetli ise gerilim 
değeri de o denli yüksek olur. Dünya-
dan yansıyan bu ışık demeti CCD üze-

burada r yarıçap olup dünyanın merke-
zinden itibaren yörünge yüksekliğine 
kadar olan mesafedir. Dünyanın yarıça-
pı ortalama 6375 km’dir. V ise uydunun 
bulunduğu LEO yörüngedeki hızıdır 
ve  v= √( GM/r) şeklinde verilmektedir. 
GM = 3.9860 x 1014 m3s-2 dir ve yörün-
ge yüksekliğine göre hem “T” Periyod 
hem de “v” yörünge hızlarını veren tab-
lo yukarıda sunulmaktadır [2].

LEO yörüngede bulunan uyduların tem-
sili resmi Şekil 3’te verilmiştir. 2011 

yılı itibari ile LEO yörüngede yaklaşık 
8000’den fazla nesne bulunmaktadır. 
Bu nesnelerin çoğunluğu uydular ol-
makla birlikte eski roketlerin metal par-
çaları, kırılmış uydu parçaları ve benze-
ri küçük parçalar bulunmaktadır.

Alçak yörünge uydularının çoğu yer 
gözlem amacıyla kullanılmaktadır. 
Dünya üzerinde olan olayları uzaydan 
gözlemlemek, bir afet sonrası durumu 
incelemek, belli bir bölgeyi görüntüle-
mek ve belli bir süre sonra tekrar gö-
rüntülemek ve değişim analizi yapmak, 
stereo görüntü çekim kabiliyeti olan 
uydular ile üç boyutlu uydu fotoğraf-
ları çekmek ve bunlardan yer kabuğu-
nun topoğrafik haritalarını oluşturmak, 
tarımda rekolte tahmini, ormanda ame-
najman planları, madencilikte maden 
araştırma için, belediye imar planları-
nın oluşturulmasında yani dünyamız 
üzerindeki çevresel olayların hemen 
hemen hepsiyle alakalı olarak son 15 
yıl için sıklıkla kullanılmaya başlan-
mıştır. 

Yeni teknolojiler ve internet uygulama-

Yükseklik
(km)

Hız
(km/s)

Periyod
(Dakika)

Ortalama 
Hareket     

(devir/gün)
200 7,79 88,4 16,3
300 7,73 90,4 15,93
400 7,67 92,4 15,58
500 7,62 94,5 15,24
600 7,56 96,5 14,92
700 7,51 98,6 14,6
800 7,46 100,7 14,3
900 7,4 102,8 14
1000 7,35 105 13,72
1100 7,3 107,1 13,44
1200 7,26 109,3 13,18
1300 7,21 111,4 12,92
1400 7,16 113,6 12,67
1500 7,12 115,8 12,43

Tablo 1. LEO Dairesel Yörünge Parametreleri [2]

  
 Şekil 3. Leo Yörüngede Bulunan Uyduların Tem-

sili Resmi



Cilt: 54
Sayı: 636 Mühendis ve Makina 30 Cilt: 54

Sayı: 636Mühendis ve Makina 31

rinden geçip bir Analog Dijital çevirici 
ve işlemci vasıtası ile resme dönüştürü-
lür.

LEO uydular kutupsal yörüngelerinde 
dönerken dünya üzerinde bulundukları 
yörünge, uydunun sağa ve sola dönüş 
açıları, üzerlerindeki kamera ve optik, 
vb. ekipmanların kısıtlamalarına göre 
yaklaşık 500-1000km arasında bir şerit 
içinde hareket ederler ve istenen yöne 
dönüp o bölgenin fotoğrafını çekerler. 
Bazı uydular sadece gittikleri yörün-
ge boyunca fotoğraf çekip gönderirler 
uydu sistemi tamamen sabittir. Ya da 
bazı uydu sistemlerinde olduğu gibi 
uydu platformu sabit kamera sistemi 
hareketli olup kamera sistemi istenen 
pozisyona döndürülmektedir. Ancak 
çok yüksek çözünürlüklü optik uydu 
sistemlerinde uydu ve kamera yekpare 
bir sistem olup fotoğrafı alınacak alana 
uydunun tamamının dönmesi sağlanır.

Uydu üzerinde kuzey-güney ve doğu-
batı yönünde yerleştirilmiş CCD’ler 
hedef bölge üzerinde genelde kuzeybatı 
koordinatından başlayarak güneydoğu 
koordinatında bitirecek şekilde tarama 
yaparlar. Çekilen görüntüler çoğu op-
tik uydu platformunda işlenmeden yere 
gönderilip yer sistemlerinde görüntü 
haline dönüştürülür.

Uydu yer istasyonlarında uydu ile ha-
berleşmeyi sağlayan anten ve radyo 
frekans terminali, modemler, frekans 
dönüştürücüler ve ham uydu verisinden 
görüntü ürünlerini oluşturacak güçlü 
bilgisayarlar bulunmaktadır. Radyo 
frekans terminalinden iletilen görüntü 
uydu verilerinin ilk önce radyometrik 
düzeltmesi, akabinde geometrik düzelt-
mesi yapılır. Koordinat düzeltmesi ve 
uygun koordinat düzlemine oturtulan 
uydu görüntü verisi birçok ticari uydu 
görüntü işleyici yazılım üzerinde işle-
nebilir formata dönüştürülür. 

Çekilen optik görüntüler dünyamızı, 
çevremizi tanımaya, planlamamıza, 
afetler hakkında bilgi almamıza, afet 
öncesi analizlere, rekolte tahminine, 
orman arazilerinin sınıflandırılmasında, 

tarım arazilerinin sınıflandırılmasında, 
şehir bölge planlamalarında, maden-
cilikte, GSM baz istasyonu planlama-
larında, su seviyesi ve kirlilik analiz-
lerinde, hava tahminlerinde, toprak 
sınıflandırmasında, askeri uygulama-
larda, tanıma ve teşhis etmede ve kat-
ma değerli ürünlerle hayatımıza girmiş 
birçok alanda kullanılmaktadır.

Son on yıl içinde optik yer gözlem uy-
dularının ürünlerinin kullanımı giderek 
artmakta ve çok çeşitli alanlarda kulla-
nımı yaygınlaşmaktadır. Bunlardan biri 
de uydu görüntülerinden faydalanılarak 
oluşturulan çeşitli yazılımlardır. Araç 
takip sistemleri, navigasyon sistemleri, 
kişi takip sistemleri, uydu görüntü bazlı 
analiz yazılımlarıdır. Hepimizin bildiği 
Google Earth bu çok yüksek uydu gö-
rüntülerini ve uygulamalarını kullana-
rak dünyanın herhangi bir yeri hakkın-
da bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

Bunun gibi optik yer gözlem uyduları-
nın kullanım alanı genişlemekte ve bir-
çok yan sektör bu ürünleri kullanarak 
ürünlerin katma değerini arttırmaktadır.

Ülkemizde de optik gözlem uyduları 
konusunda son 10 yılda ciddi geliş-
meler kaydedilmiştir. Tübitak Uzay 
tarafından başlatılan teknoloji transferi 
kapsamında Surrey Satellite Teknoloji 
şirketi ile işbirliği yapılmış, İngiliz şir-
ket ile ortak Bilsat uydusu LEO yörün-
geye yerleştirilmiştir. Bilsat’tan sonra 
daha gelişmiş kamerası ve özellikleriy-
le yine Tübitak tarafından Rasat projesi 
hayata geçirilmiş ve uydu 2011 yılında 
uzaya gönderilmiştir. Bilsat görev öm-
rünü tamamlamış ancak Rasat hâlâ ope-
rasyoneldir. 

2007 yılında Göktürk-2 uydusu projesi-
ne başlanmış ve 2,5 metre çözünürlüğe 
sahip uydu TUSAŞ ve Tübitak Uzay 
ortaklığında milli olarak geliştirilmiş-
tir. 2012 yılı sonunda uzaya gönderilen 
uydu görüntü çekim işlemlerine başla-
mıştır.

2009 yılında başlayan Göktürk-1 uydu-
su ise İtalyan Telespazio firmasına ihale 
edilmiş olup uydu 50cm yersel çözü-
nürlüğe sahiptir. 

Ülkemizdeki optik gözlem uydusu ya-
pım faaliyetleri Göktürk-2 uydusu ile 
yeni bir dönemin kapılarını açmış ve bu 
projenin kazanımlarıyla bundan sonra-
ki gözlem uydularının yapımı kararları 
hızlanmıştır.

Haberleşme Uyduları

Haberleşme uydularının fikir babası Sir 
Arthur C. Clark olarak bilinmektedir. 
Bir bilim kurgu yazarı olan Clark 1945 
yılında teklif ettiği uydu iletişim sistemi 
ile haberleşme uydularının çağı başla-
mış oldu. Clark’a göre ekvator üzerin-
den belli bir yükseklikte öyle bir yörün-
ge vardır ki bu yörüngedeki bir cisim 
dünya ile eş zamanlı dönmekte ve en az 
üç uydu ile tüm dünya üzerinde iletişim 
kurulabilmektedir. Clark’ın bu bilim 
kurgu kuramı 1951 yılında biraz gecik-
meli olarak yayınlandıktan sonra 1954 
yılında AT&T’nin Bell Telefon şirke-
tinden John R. Pierce birçok teknik, 
finansal boyutu değerlendirdikten sonra 
haberleşme aynası dediği orta iftifada-
ki bir yörüngede haberleşme ve 24 saat 
yörünge ile haberleşme konseptlerini 
geliştirmiştir. Pierce bir telefon şirketi 
çalışanı olarak aynı anda 1000 telefon 
görüşmesi için gerekli olacak haberleş-
me kapasitesi ve bunu Atlantik ötesine 
taşıyacak telefon sistemi maliyetinin 
30-50 milyon dolar olacağını hesapla-
mış ve bunun uydu üzerinden olması 
durumunda bunun milyar dolar civarın-
da olacağını tahmin etmiştir [3].

1957 de fırlatılan Sputnik-1 uydusunun 
değeri uzaya gönderildikten ve birçok 
yer terminalinden sinyali alındıktan 
sonra değeri daha iyi anlaşılmış ve 
1960 yılında ABD kongresinde uydu 
üzerinden haberleşme imkanlarının 
araştırılması ve bir uydu gönderilmesi 
için AT&T firmasına deneysel haber-
leşme uydusu yapımı için onay veril-
miştir. 

Haberleşme uydusunun en önemli özel-
liği olan bir yansıtıcı görevini görme-
sini sağlayan içindeki kritik ekipman 
TWT Seyir Halindeki Dalga Kanalıdır 
(Travelling Wave Tube). İngiliz Ru-

doph Kompfner tarafından icad edilmiş 
Bell laboratuvarlarında geliştirilmiştir.     

Teknolojik yenilikler ve uzayın ülkeler 
tarafından yoğun kullanımı, uzaydaki 
haberleşme uydu sayısını da arttırmış-
tır. Haberleşme uyduları ekvatordan 
36000 km yükseklikte bulunan Yer-
Senkron ya da Yer-Sabit diye tanımla-
nan yörüngede bulunurlar. Bu uydular 
temel olarak yerden aldıkları sinyali bir 
ayna gibi dünyaya yansıtırlar. Dünya-
da bir noktadan uzaya çıkan sinyalin 
uydudan dönüşü dünya üzerinde çok 
geniş kapsama alanı içinde olabilmek-
tedir. Dünyanın dönüş hızı ile aynı za-
manda dönen bu yörüngede bulunan 
uydular ayın, güneşin ve yerin çekim 
etkilerinden etkilenirler. Yörüngede 
oluşacak bu tür bozunumlar uydular 
üzerinde bulunan eyleyicilerle boşa çı-
karılır ve uydunun bulunduğu yörünge 
pozisyonu içinde kalması sağlanır. Zira 
dünya üzerinde bulunan yer terminal-
leri ve televizyon alıcıları sabit bir po-
zisyona bakarlar. Uydunun bulunduğu 
pozisyondan hareket etmesi uydudan 
gelen sinyalin de kalitesini etkilemek-
tedir.

Haberleşme uyduları, üzerinde bulun-
duğu yörünge düzleminde ve pozisyo-
nunda yayın kalitesini etkilemeyecek 
şekilde belli bir aralıklarla yörünge dü-
zeltme manevralarına ihtiyaç duyarlar. 
Uydu ya dünyaya doğru düşmeye ya da 
bulunduğu yörünge düzleminde dün-
yadan uzaklaşacak şekilde bir hareket 
yapar bu durumda doğu-batı manevra-

ları denen hareket ekseninin aksi 
yönünde moment verecek bir itki 
uygulanır. Ayrıca uydu bulunduğu 
yörünge düzleminde kuzey-güney 
yönünde hareket etmeye çalışır. Bu 
durumda uydu üzerinde bulunan 
uygun iticiler ile tersi istikamette 
moment uygulanarak uydunun ol-
ması gereken yörünge pozisyonun-
da tutulması sağlanmış olur. Bu yö-
rünge düzeltme manevraları uydu 
ömrü boyunca sürekli yapılır ve 
uydunun ömrünü kabaca belirleyen 
uydu üzerindeki bu manevralarla 
harcanmış olan yakıt miktarıdır.

Ayrıca uydunun kendi konumunu 
uzaydaki yerine göre belirlemesi 
için yıldız algılayıcılar, güneş algılayı-
cılar ve dünya algılayıcılar bulunmak-
tadır. 

Yer-senkron yörüngedeki pozisyon-
lar sürekli iletişim imkanı sağladıkları 
için çok değerlidir. Bu yüzden bu yö-
rüngelerin kullanımı uluslararası bir 
organizasyon olan ITU (International 
Telecommunication Union) tarafın-
dan yönetilmektedir. Ülkeler ve uydu 
operatörü şirketler bu yörünge pozis-
yonlarına sahip olmak için ITU’nun 
belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde 
frekans tahsis başvurularını yaparlar. 
İstenen yörünge pozisyonunda bir uydu 
ve çok yakınında bir uydu yoksa bu yö-
rünge pozisyonu tahsisi yapılır ve uydu 
operasyonel yörüngesine yerleştirilir. 
Eğer talep edilen yörünge pozisyonu 
doluysa en yakın bir pozisyon için tüm 

uydu parametrelerinin analizi yapılır 
uygun bulunması durumunda uydu bu 
pozisyona da yerleştirilebilir. 

Türkiye haberleşme uydu serisinin ilki 
olan Türksat 1A uydusunu 1994 yılında 
uzaya göndermiştir. Ancak fırlatma sı-
rasında meydana gelen bir hata yüzün-
den başarısız olmuştur. 1995 yılında 
uzaya gönderilen Türksat 1B uydusu-
nu, 1C, 2A ve 3A uyduları izledi. Her 
yeni uydu daha çok yeteneğe ve ka-
pasiteye sahip olarak uzaydaki yerini 
aldı. Halen Japonya’da yapımı devam 
eden Türksat 4A ve 4B uydularından 

sonra yeni nesil haberleşme uyduları-
nın tasarımı, üretimi, testleri ve yakın 
gelecekte fırlatması dahil milli olarak 
Türkiye’de yapılacaktır. Bununla ilgili 
çalışmalar, Türksat, TUSAŞ ve Bakan-
lıklar arasında koordine edilmektedir. 
Örnek olması açısından Türksat 3A 
uydusunun kapsama alanları Şekil 5’te 
verilmiştir.
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