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ÖZET 

 

Tez, uzaya bağımsız eriĢimde önemli bir adımı oluĢturan sonda roketlerine iliĢkin çeĢitli 

yönlerden inceleme içermektedir. Tezde, sonda roketi temel özellikleri, sonda roketi 

tasarım parametreleri ele alınmaktadır. Bunun yanı sıra, sonda roketine iliĢkin hareket 

denklemleri ortaya konmakta ve hareket denklemlerinin sayısal çözümü 

gerçekleĢtirilmektedir. Ayrıca, sonda roketlerine iliĢkin eniyileme çalıĢmaları 

gerçekleĢtirilmektedir.  

 

Tezde, sonda roketlerine iliĢkin mühendislik analizlerinin yanı sıra, sonda roketlerinin 

kullanım alanları ve geliĢtirilen belli baĢlı sonda roketlerine yer verilmekte, sonda roketi 

teknolojilerine sahip olmanın ekonomik ve teknik getirileri konusunda da çeĢitli 

incelemeler yapılmaktadır. 

 

Sonda roketi ve sonda roket motoru teknolojilerindeki geliĢmeler, fırlatma 

teknolojilerinin yanı sıra, hava ve uzay araçlarının motor ve itki sistemlerine iliĢkin 

kritik teknolojilerin de bir yan ürün olarak üretilmesine, bu alanlarda dıĢa 

bağımlılıkların ortadan kalkmasına, ihracat kapasitesinin geliĢmesine olanak 

vermektedir. Sonda roketi teknolojilerine sahip olmanın, ülkelerin uzaya iliĢkin mevcut 

kapasitesini artırmada önemli bir baĢlığı oluĢturduğu, bu kapsamda, ülkemizin bu 

alanda var olan teknik altyapısını, kapasite ve bilgi birikimini geliĢtirmenin gerekli 

olduğu değerlendirilmektedir.  
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ABSTRACT 

  

The thesis involves assesment of  various aspects of sounding rockets which constitute an 

important step of independent access to space. In the thesis,  basic properties of 

sounding rockets, sounding rocket design parameters are discussed. In addition, 

equations of motion are presented and numerical solutions of equations of motion, are 

carried out. Moreover, optimisation studies related to sounding rockets are performed. 

 

In the thesis, along with engineering analyses related to sounding rockets, sounding 

rocket application areas and major sounding rockets developed are included, and 

economical and technical benefits of having sounding rocket technologies are examined. 

 

Developments in the sounding rocket and sounding rocket engine technologies enable, 

the development of launch technologies and critical technologies relevant to propulsion 

systems of aerospace vehicles as a side product; the elimination of foreign dependecies 

and the development of export capacity in these fields. It is assessed that having 

sounding rocket technologies is a significant topic to improve countries’ existing 

capacity related to space, and in this regard, it is necessary to develop the existing 

technical infrastructure, capacity and accumulation of knowledge of our country in this 

field. 
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1. GĠRĠġ 

 

Günümüzde uzay pazarı büyüklüğü yıllık 300 milyar USD‟yi aĢmıĢ durumdadır.
1
 GeliĢmiĢ ve 

geliĢmekte olan birçok ülke havacılık ve uzay teknolojileri alanında faaliyet göstermektedir. 

Bu ülkelerin önemli bir kısmı, uzayı öncelikli ilgi alanlarından birisi olarak kabul etmektedir 

Havacılık ve uzay teknolojileri içerisinde önemli bir yer tutan roket teknolojileri ve itki 

sistemlerinde kendini ispatlamıĢ az sayıdaki geliĢmiĢ ülke, bu alana büyük yatırımlar 

yapmakta, sahip oldukları teknolojileri muhafaza etmekte, saklı tutmakta ve geliĢtirmektedir. 

 

Uzaya bağımsız eriĢebilecek roketleri henüz geliĢtirememiĢ olan ülkemiz, uydularını uzaya 

fırlatmak için yüksek meblağlar ödemek durumunda kalmaktadır. HaberleĢme uyduları 

sınıfında, uydunun yörüngeye yerleĢtirilmesi ve uyduya iliĢkin itki sistemleri için yurtdıĢına 

harcanan para, toplam proje maliyeti içerisinde önemli bir kalemi oluĢturmaktadır.  

 

Tez kapsamında çeĢitli teknik irdelemeler yapılmıĢtır. Bu amaçla, geçmiĢte yapılan deney 

sonuçlarından yararlanılmıĢ, çeĢitli araĢtırmacılar tarafından geliĢtirilen matematiksel 

hesaplama ve algoritmalar incelenerek uygun olanları seçilmiĢ, teknik analizlerin 

gerçekleĢtirilmesi maksadıyla çeĢitli bilgisayar kodları yazılmıĢtır. Ayrıca, ülkelerin bu alanda 

yaptığı çalıĢmalar, geliĢtirdiği sonda roketleri; ülkemizde bu konuyla ilgili yapılan araĢtırma 

ve çalıĢmalara yer verilmiĢtir. 

 

Tezin, sonda roketi teknolojilerine iliĢkin ülkemizde teknik kapasite oluĢturma ve farkındalık 

geliĢtirme çabalarını desteklemesi amaçlanmaktadır. 

 

Tez çalıĢmaları kapsamında, ikinci bölümde, sonda roketlerinin temel özellikleri, kullanım 

alanları, kullanım amaçları ele alınarak, fırlatma teknolojilerini geliĢtirmek bakımından sonda 

roketinin taĢıdığı kritik öneme yer verilmiĢtir. 

 

                                                

 

1 https://www.spacefoundation.org/news/space-foundation-report-reveals-global-space-economy-329-billion-
2016 , 15 Kasım 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Üçüncü bölümde, sonda roketi tasarımı açısından önemli bir konu olan lüle mimarisi 

irdelenmiĢtir. Lüle tasarımında üstünde durulması gereken aerotermodinamik eĢitlikler ortaya 

konmuĢtur, roket itkisine etki eden parametreler saptanmıĢtır.   

 

Dördüncü bölümde, sonda roketlerinde kullanılabilen motor tipleri ile bu motor tiplerinin 

içerdiği farklılıklar, avantajları ve dezavantajları ele alınmıĢtır.  

 

BeĢinci bölümde,  atmosferik modelleme, aerodinamik modelleme, atmosferik hareket 

(rüzgar) modelleme, termal yük modellemesi ve termal koruma teknikleri, paraĢütlü kurtarma 

sistemleri gibi konular üzerinde durulmuĢtur.  

 

Altıncı bölümde, roket stabilitesi konusu ele alınmıĢtır.  Basınç merkezinin belirlenebilmesi 

için literatürde yer alan çeĢitli matematiksel modeller irdelenmiĢ, bu modellerden yararlanarak 

çeĢitli analizler yapılmıĢtır. 

 

Yedinci bölümde, sonda roketi hareket denklemlerinin Runge Kutta integrasyonu yoluyla 

çözümü yapılmıĢtır. Çözümde atmosferik parametreler, yerçekimi sabiti irtifaya bağlı 

değiĢken olarak alınmıĢtır. 1, 2, 3 kademeye sahip sonda roketleri için azami hız, azami irtifa 

gibi değerler elde edilerek grafikler çizilmiĢtir.  

 

Sekizinci bölümde, sonda roketine iliĢkin eniyileme çalıĢmaları yapılmıĢ, kademe sayısına 

iliĢkin birtakım nitel karĢılaĢtırmalara yer verilmiĢtir. Kademeler arasında kütle dağılımı ve 

yanma debisi, eniyileme değiĢkenleri olarak alınarak yanma sonu roket hızı iyileĢtirilmeye 

çalıĢılmıĢtır.  

 

Dokuzuncu bölümde, kademelerin düĢme alanı modellenmiĢtir. Kademelerin düĢme alanının 

fırlatma açısından önemli ölçüde etkilendiği görülmüĢtür. 

 

Onuncu bölümde, analitik çözümü bilinen bir diferansiyel denklem analitik ve sayısal olarak 

çözülerek kullanılan integrasyon kodunun sayısal doğrulaması yapılmıĢtır.  
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On birinci bölümde, sonda roketi kullanım alanlarına, dünyada geliĢtirilen çeĢitli sonda 

roketlerine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. Pek çok geliĢmekte olan ülkenin fırlatma üssü 

kurma, sonda roketi geliĢtirme ve fırlatma gibi faaliyetler yürüttüğü yapılan incelemeler 

sonucunda anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, geliĢmiĢ ve fırlatma kabiliyetine sahip olan ülkelerin da 

halen sonda roketi faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya konmuĢtur. 

 

On ikinci bölümde, ülkemizde sonda roketlerine iliĢkin çalıĢmalar, sonda roketlerine iliĢkin 

ihtiyaç duyulan altyapılar, uydu fırlatma alanına iliĢkin istatistiki bilgiler ve ekonomik veriler, 

sonda roketi teknolojilerine sahip olmanın sosyoekonomik ve teknik getirileri konuları 

üzerinde durulmuĢtur.   

 

Sonda roketi ve fırlatma teknolojilerine yatırımın önemli bir istihdam artıĢını sağlama, 

iĢgücünün niteliğini ve katma değer yaratma kabiliyetini arttırma, böylece ekonomiye önemli 

bir katma değer sağlama niteliği dünyadaki örnek verilerden de yararlanarak ortaya 

konulmuĢtur. 

 

Son olarak, on üçüncü bölümde,  sonda roketinin çevresel etkilerine ve roket yakıtlarının 

insan sağlığı üzerine etkilerine değinilmiĢtir. Kullanılan kimyasalların doğası nedeniyle, insan 

sağlığına ve çevreye azami özenin gösterilmesinin, bu konuda uluslararası standartların ve 

güvenlik uygulamalarının incelenmesinin, ulusal standartların ve güvenlik uygulamalarının 

oluĢturulmasının önemli olduğu vurgulanmıĢtır.  
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2.  SONDA ROKETĠ TEMEL ÖZELLĠKLERĠ  

 

2.1. Sonda Roketi Temel Özellikleri 

 

Sonda roketleri, 1500 km‟ye kadar irtifaya ulaĢabilen, faydalı yük kapasiteleri 800 kilograma 

kadar çıkabilen, ölçüm, deney ve teknoloji doğrulama platformlarıdır. Hazırlık için gerekli 

zamanın diğer büyük roket sistemlerine göre düĢük oluĢu ve düĢük iĢletim maliyeti; sonda 

roketlerini uzay görevlerinde kullanılan pahalı ekipmanların testi için ideal kılmaktadır. 

Küçük boyutlu olan sonda roketleri, mobil fırlatma alanlarından ve hatta gemilerden de 

fırlatılabilmektedir. 

 

Sonda roketi teknolojilerinin geliĢtirilmesi uydu fırlatma kapasitesine eriĢilmesinin temel 

ayağını teĢkil etmektedir. Dünyada uydu fırlatma kapasitesine sahip bütün ülkeler öncelikle 

sonda roketi geliĢtirmiĢtir. Sonda roketlerinin geliĢtirilmesiyle elde edilen teknolojik bilgi 

birikimi, devletlerce paylaĢılmayan kritik teknolojiler olan sıvı yakıtlı roket motoru, uydu itki 

sistemi, hava aracı motor soğutma sistemi, balistik füze teknolojileri gibi pek çok teknolojinin 

kazanılmasına temel teĢkil etmektedir. Ülkemizde, sonda roketi teknolojileri alanında önemli 

bir boĢluk bulunmakta olup halihazırda mevcut olan katı yakıtlı roket sistemlerimiz yüksek 

irtifaya ulaĢabilecek kapasitede değildir. 

 

Dünya yörüngesine bir cismi yerleĢtirmeksizin gerçekleĢtirilen yörünge altı uçuĢ sayısı 

1942‟den günümüze kadar 27 binin, uyduları yörüngeye yerleĢtirmeye yönelik fırlatma sayısı 

ise 1957‟den günümüze kadar 5400‟ün üzerindedir.
1
 Özellikle büyük kapasiteli uydu 

fırlatıcıların geliĢtirildiği yıllarda, geliĢmiĢ devletler pek çok sonda roketi fırlatarak uydu 

fırlatma sistemleri için gerekli teknolojileri geliĢtirmiĢtir. 

 

Sonda roketleriyle; 

                                                

 

1 http://planet4589.org/space/lvdb/list2.html , 16 Kasım 2017 tarihinde eriĢildi 
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 Uzaya deneysel küp uyduları gönderebilmek için gerekli teknik altyapıya önemli ölçüde 

sahip olma imkanına eriĢilmektedir. (GeliĢtirilen sonda roketi motorları fırlatma araçları 

için temel teĢkil edebilmektedir.) 

 Uzayda kullanılmak üzere geliĢtirilen ekipman ve algılayıcılara (kamera, radar, 

navigasyon verici ve alıcıları, fiziksel ölçümlerde kullanılacak sensörler, yönelim 

kontrol cihazları, elektronik kartlar vb.) uzay tarihçesi kazandırmak ve bu ürünlerin 

dünya uzay pazarına ticari ürün olarak arzı mümkün olmaktadır. 

 Atmosfere giriĢ aĢamasında yapılacak ölçümlerle uzaydan geri dönüĢ (re-entry) 

aĢamasına iliĢkin kritik teknolojik bilgi kazanılması sağlanmaktadır. 

 Ġhracat kısıtlamalarından (ITAR vb.) dolayı tedarik güçlüğü yaĢanabilecek sistemler 

özgün olarak geliĢtirilmektedir.  

 Atmosferden yoğunluk, basınç, sıcaklık, iyon yoğunluğu, rüzgar hızı gibi ölçümlerin 

alınması mümkün olmakta ve böylelikle tam bir uydu fırlatma kapasitesi 

oluĢturulabilmesi için gerekli fiziksel veri tabanı oluĢturulmaktadır. 

 Mikro yer çekimi ortam deneylerinin yapılmasına imkan sağlanmaktadır. 

 Yer sistemleri ile ilgili (fırlatma rampaları, roket takip, yönlendirme, telemetri ölçüm 

sistemleri vb.) kabiliyetler kazanılmaktadır. 

 

Sonda roketlerinde. ağırlıklı olarak katı yakıtlı motorlar tercih edilmekle birlikte fırlatma 

araçlarının temelini oluĢturmak üzere sıvı yakıt temelli sonda roketleri de geliĢtirilmiĢtir. Katı 

yakıtlı roketlerin avantajları, üretim kolaylığı, yakıtın uzun süre saklanabilir olması, elleçleme 

(handling) kolaylığı, görece düĢük geliĢtirme maliyeti olarak sıralanabilir. Bununla birlikte, 

katı yakıtlı roket motorları düĢük lüle çıkıĢ hızı nedeniyle sıvı yakıtlı roketlere göre birim 

yakıt kütlesi baĢına rokete daha düĢük miktarda momentum kazandırabilmektedir. Bu, 

çıkıĢtaki gazların moleküler ağırlığının daha fazla olmasıyla ilgili bir durumdur.  

 

Sıvı yakıtlı motorlar, basitçe, yakıtı depolarda muhafaza edip bunun yüksek basınçla yanma 

odasına enjektörler üzerinden gönderilmesi, karıĢan yanıcı ve yakıcının yanmasıyla elde 

edilen sıcaklık ve basıncı yüksek yanma ürünlerinin lülede hızlanarak dıĢarıya atılması 

Ģeklinde çalıĢmaktadır. Kullanılan yakıt sistemi, çoğunlukla oksitleyici madde ve yanıcı 

maddeden(iki bileĢen) oluĢmaktadır. Sıvı yakıtlı roket motorları, genellikle katı yakıtlı roket 
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motorlarına göre daha yüksek özgül itkiye sahiptir. Orta ve yüksek yörüngeye çıkan 

fırlatıcıların tamamında en azından bir sıvı yakıtlı roket motoru kademesi bulunmaktadır.  
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3. LÜLE MĠMARĠSĠ  

 

3.1. Temel Aerotermodinamik ĠliĢkiler 

 

3.1.1. Toplam basınç ve toplam sıcaklık arasındaki iliĢki 

 

Ġzentropik akıĢ, ısı alıĢveriĢi olmayan (adyabatik), viskoziteye ve geri döndürülebilir olmayan 

enerji dönüĢüm süreçlerine bağlı etkilerin (sürtünme, termal iletim ve difüzyon etkileri) ihmal 

edildiği akıĢ anlamına gelmektedir. Ġzentropik akıĢ varsayımı, aerotermodinamik 

denklemlerin önemli ölçüde basitleĢtirilmesine imkan vermektedir.  

 

Anderson (1990) izentropik akıĢ için, basınca iliĢkin olarak aĢağıdaki denklemi verilmektedir. 

 

γ

γ 1s sP T
(  )

P T

   (3.1) 

 

Anderson (1990), kalorifik olarak mükemmel bir gaz için, sıcaklıkla toplam sıcaklık 

arasındaki iliĢkiyi aĢağıdaki Ģekilde vermektedir. 

 

2sT γ 1
1 M

T 2


   (3.2) 

 

3.1.2. Prandtl-Meyer geniĢleme dalgaları 

 

Prandtl-Meyer geniĢleme dalgaları, bir akıĢkanın kendisinden daha düĢük basınca sahip baĢka 

bir akıĢkanla teması sırasında oluĢmaktadır. Anderson (1990) tarafından, geniĢleme 

denklemleri aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir. 

 

GeniĢleme  dalgası öncesindeki açı,  
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0.5

0.5
2 2γ 1 γ 1

f *arctan( M 1 ) arctan M 1
γ 1 γ 1

  
    

  
 (3.3) 

 

θd akıĢ bükülme açısı terimiyle, geniĢleme dalgası sonrasındaki açı aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilebilir: 

 

2 df f θ   (3.4) 

 

Prandtl-Meyer geniĢleme dalgalarının çözümü için bir kod hazırlanmıĢtır. Kod vasıtasıyla, 

lüle geniĢleyen kısmında koni tepe yarım açısı, 5 derece ile 25 derece arasında değiĢtirilerek; 

sabit lüle çıkıĢ Mach sayısı 2.5 ve γ =1.2 için, geniĢleme dalgası sonrası basıncın değiĢimine 

bakılabilir.  

 

3.1.3. Hugoniot iliĢkisi 

 

Lülede, 1 boyutlu izentropik akıĢ varsayımı altında, alan oranı ve Mach sayısının değiĢimi 

Anderson (1990) tarafından aĢağıdaki formülle verilmektedir: 

 

 
γ 1

2 γ 1
2e

b

A 1 2 γ 1
* * 1 M  

A M γ 1 2



    
     

    
 (3.5) 

 

Bu denklem, bilinen bir alan oranı altında, lüle çıkıĢ Mach sayısının ilk tahmininde 

kullanılabilir. 

 

3.2. Daralan GeniĢleyen Lüle 

 

Roket motorlarında kullanılan lüle tipi, ağırlıklı olarak daralan geniĢleyen tiptedir. Daralan 

geniĢleyen bir lüle ses altı hızdaki akıĢı ses üstü hızlara mümkün olan en az kayıpla çıkarmak 

ve böylece yüksek itki elde etmede kullanılmaktadır. 
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ġekil 3.1 Daralan geniĢleyen lüle 

 
Kaynak: Anderson (1990) 

 

 

3.2.1. Lüle durumunun çıkıĢ basıncına göre sınıflandırılması 

 

Lüle çıkıĢındaki basınç ile atmosferik basıncın farkına göre üç durum söz konusudur: 

 

Fazla geniĢlemiĢ lüle: Lüle çıkıĢındaki statik basınç, atmosferik basınçtan azdır. Lüle 

içerisinde, eğik Ģok, eğik Ģok demeti ya da normal Ģok görülür. 

 

Lüle çıkıĢ basıncının atmosferik basınçtan az olması durumunda lüle içerisinde Ģok 

oluĢmaktadır. Özellikle düĢük irtifalarda, atmosferik basıncın büyük olması, fazla geniĢlemiĢ 

lüle durumunu ortaya çıkarabilmektedir.  

 

Lüle içerisinde Ģok, eğik ve normal Ģok Ģeklinde görülebilmektedir. Her iki Ģok türü de akıĢta 

toplam basıncın azalmasına yol açmaktadır. AĢağıda eğik Ģokların daralan geniĢleyen bir 

lülede görülmesine yönelik bir rüzgar tüneli deneyinden alınan fotoğraf ortaya konmaktadır. 
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ġekil 3.2 Daralan geniĢleyen lülede eğik Ģoklar 

 
Kaynak: Yükselen (2007) 

 

 

Ġdeal geniĢlemiĢ lüle: Lüle çıkıĢındaki statik basınç, atmosferik basınca eĢittir. En yüksek 

itki, bu durumda üretilmektedir. 

Az geniĢlemiĢ lüle: Lüle çıkıĢındaki statik basınç, atmosferik basınçtan fazladır. Lüle 

çıkıĢında ve ardında, Prandtl-Meyer geniĢleme dalgaları oluĢur. 

 

3.2.2. AkıĢ debisi ve itki 

 

Anderson (1990) tarafından sağlanan 1 boyutlu akıĢ denklemlerinden yararlanarak, izentropik 

akıĢ için akıĢ debisi,  lüle boğaz alanı, yanma odası toplam basıncı ve sıcaklığına bağlı olarak 

ifade edilebilir: 

 

 

γ 1

γ 1

0 b

0

dm 1 2
P *γ*A * *  ( ) 

dt γRT γ 1






  (3.6) 

 

Ses hızı aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

 

e ea γRT   (3.7) 

 

Ġtki denklemi ele alınırsa; 

 

   t e e e e e e e

dm
F = *V A * P P m*M *a A P P

dt
        (3.8) 
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Yukarıdaki denklemler birlikte kullanılırsa aĢağıdaki denklem elde edilir: 

 

 
 

 
γ 1

γ 1

t 0 b e e e e

0

1 2
F P *γ*A * *  ( )  * M * γRT          A * P P

γRT γ 1




  


            (3.9) 

 

Yukarıdaki denklem sadeleĢtirilirse,        

  

 
 

γ 1

γ 1e
t 0 b e e e

0

T 2
F P *γ*A * *  ( )  * M     A * P P

T γ 1




  


            (3.10) 

 

Statik ve toplam sıcaklık arasındaki iliĢki ile statik ve toplam basınç arasındaki iliĢkiyi 

gösteren Denklem (3.1) ve (3.2), yukarıdaki denklemde kullanılırsa:  

 

 
 

γ 1
γ 11

γ
2 2γ 1

t 0 b e e e 0 e

γ 1 2 γ 1
F P γA * 1   M *( )  * M   A P * 1 M P    

2 γ 1 2







 
                

 

 (3.11) 

 

Denklem (3.5), çıkıĢ Mach sayısını bulmak için kullanılmalıdır. Bunun için iteratif bir 

çözüme ihtiyaç vardır. Denklem (3.5) yeniden düzenlenirse, 

 

 
γ 1

2 γ 1
2b

i 1 i

e

A 2 γ 1
M * * 1 *M  

A γ 1 2







    
     

    
            (3.12) 

 

Yukarıdaki denklemin çözümünden elde edilecek çıkıĢ Mach sayısı, Denklem (3.11)‟de 

yerine yazılarak, yaklaĢık itki değeri bulunabilir. 

 

Elde edilen denklemlerden, itkinin bağlı olduğu temel parametrelerin, yanma odası toplam 

basıncı, özgül ısı oranı, lüle boğaz alanı, lüle çıkıĢ kesit alanı, atmosfer basıncı olduğu 

anlaĢılmaktadır. Bu yaklaĢım, izentropik akıĢ varsayımına dayandığı (Ģoklar, ısı transferi ve 

sürtünme nedeniyle oluĢan kayıpları içermediği) için yaklaĢık sonuçlar vermektedir. 
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Denklemler kodlanarak sayısal çözüm yapılmıĢ ve çözümden aĢağıdaki sonuçlar çıkarılmıĢtır. 

 

 DıĢ atmosferik basınçtan daha düĢük bir çıkıĢ kesit basıncına (fazla geniĢlemiĢ lüle 

akıĢı)  sahip olmamak için yanma odası basıncı yükseltilmelidir. Bu, teknolojik 

kısıtlara tabi olduğundan ve maliyeti arttıracağından bir noktaya kadar mümkündür.  

 DıĢ atmosferik basınçla, lüle geniĢleme oranı uyumlu olmalıdır. DüĢük irtifalarda, 

düĢük geniĢleme oranı, yüksek irtifalarda büyük geniĢleme oranı en optimum sonucu 

verecektir. Bunun sağlanabilmesi için ya lülenin geniĢleyebilir özellikte olması, ya da 

çok kademeli mimari gereklidir. 

 

 

3.2.3. Lüle Boğaz Basıncı 

 

Lülenin giriĢindeki toplam basınç ile lüle boğazındaki toplam basınç yaĢanan kayıplar 

nedeniyle tam olarak birbirine eĢit değildir. Ġkisi arasındaki fark, lüle sıkıĢma oranından (lüle 

giriĢ alanının lüle boğaz alanına oranı) etkilenmektedir. 

 

Lülenin boğaz kısmında akıĢ ses hızındadır. Lüle boğazı ve yanma odası basıncı arasındaki 

oran, izentropik bir akıĢ için aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

 

 

γ

γ 1
B

YO

P 2

P γ 1

 
 

  
    

 (3.13) 

 

Burada Pb, lüle boğazındaki basıncı temsil etmektedir. 

 

Toplam basınç kaybı, lülede görülen hızlardan ve çıkıĢ basıncıyla atmosferik arasındaki 

basınç farkından etkilenmektedir. 
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3.3. Diğer Lüle Mimarileri 

 

Konvansiyonel daralan geniĢleyen lülenin bir dezavantajı, belirli bir tasarım atmosfer çıkıĢ 

basıncına göre tasarlanması, bu atmosfer basıncı dıĢındaki durumlarda ise fazla geniĢlemiĢ ya 

da az geniĢlemiĢ duruma geçerek, optimum değerden daha az itki üretmesidir. Daralan 

geniĢleyen lülenin bu dezavantajını ortadan kaldıran bir lüle tipi ve bunun çeĢitli 

modifikasyonları geliĢtirilmiĢtir.  

 

Tersine çevrilmiĢ koni tipi lüle tasarımında, lüle ortasına konumlandırılan konik gövde 

üzerinde kuvvetler uygulanarak itki sağlanmaktadır. Bu mimaride, ideal geniĢlemeyi 

yakalamak nispeten daha kolaydır, fakat akıĢın kenarlardan verilmesi güçlüklere yol 

açmaktadır. Ayrıca, konik yapının ve bunu tutan mekanizmaların sıcak lüle akıĢı nedeniyle 

fazla miktarda ısınması söz konusudur. Bu nedenle, tersine çevrilmiĢ koni tipi lüle fırlatma 

araçlarında kullanıma girememiĢtir.  

 

Tersine çevrilmiĢ koni tipi bir lülede akıĢ, Prandtl Meyer geniĢleme dalgalarıyla ya da daha 

doğru sonuçlar elde etmek için hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği ile modellenebilir. Kumar et 

al. (2017), bu yöntemlerin her ikisini de kullanarak tersine çevrilmiĢ konik lüle için çeĢitli 

modellemeler gerçekleĢtirmektedir. Analiz sonucunda Mach sayısının lüle içerisinde ve 

yakınında dağılımını elde etmektedir. Bu lüle tipinde, koninin ortasından açılacak oluklardan 

akıĢ sağlanarak itki artıĢı sağlanabilmektedir. Kumar et al. (2017), hesaplamalı akıĢkanlar 

dinamiği ile, koni simetri ekseninde oluk olması durumunda itkinin, bu oluğun olmadığı 

durumda üretilen itkiye kıyasla %14.53 arttığını ortaya koymuĢtur. 

 

ġekil 3.3 Tersine çevrilmiĢ koni tipi lüle için akıĢ modellemesi 

 

Kaynak: Kumar et al. (2017) 
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4. MOTOR SEÇĠMĠ 

 

Dünyada uzay alanında geliĢmiĢ baĢlıca ülkelerin (ABD, Rusya, Fransa, Çin) gerekli kritik 

teknolojileri kazanmak için baĢlangıçta geliĢtirdikleri uzay sonda roketlerinde sıvı yakıtlı 

roket motorlarına yer verdiği bilinmektedir. Bununla birlikte, üretim maliyetinin düĢüklüğü 

nedeniyle katı yakıtlı motorlara sahip uzay sonda roketleri daha çok fırlatılma Ģansı 

bulmaktadır. Hibrit roket motorları deneme aĢamasında olup kapsamlı bir kullanım Ģansı 

bulamamıĢtır. 

 

AĢağıda, bu motor tiplerine iliĢkin karakteristik çeĢitli özellikler sunulacaktır. 

 

4.1. Sıvı Yakıtlı Roket Motorları 

 

Sıvı yakıtlı roket motoru sistemi yanma odası, lüle, yakıt tankları, basınçlandırma araçları, 

soğutma sistemleri ve sıvı taĢıma sistemlerinden oluĢur. Temelde iki tip sıvı yakıtlı roket 

motoru bulunmaktadır:  

 

(i) Turbopompa beslemeli sıvı yakıtlı roket motoru: Bu konfigürasyonda, yakıtın 

yanma odasına basınçlı olarak iletilmesi için türbin-küçük yanma odası ve pompadan 

oluĢan bir turbomakine kullanılır. Yakıtın bir kısmı küçük yanma odasına sevk 

edilerek türbinin dönmesi ve buna bağlı olarak pompanın dönmesi sağlanır. Pompa 

dönüĢü yakıtta basınç artıĢına yol açar. Genellikle, yanıcı ve yakıcı ayrı hatlardan 

taĢındıklarından, iki ayrı turbopompaya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

(ii) BasınçlandırılmıĢ tank beslemeli sıvı yakıtlı roket motoru: Bu konfigürasyonda, 

yakıtın yanma odasına yüksek basınçla sevki doğrudan yüksek basınçla 

depolanmasıyla sağlanmaktadır. Hem yüksek basınç hem de yüksek debili bir akıĢı 

sağlamak bu konfigürasyonda nispeten daha zordur. Bu nedenle, yüksek itki gerektiren 
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uygulamalarda (genellikle 100 kN üzeri), turbopompa beslemeli sıvı yakıtlı roket 

motoru tercih edilmektedir. 

 

4.1.1. Yakıt seçimi 

 

Sıvı yakıtlı roket motorlarında kullanılan yakıt çeĢidine bağlı olarak önemli tasarım ve 

performans farklılıkları oluĢmaktadır. Bu bağlamda, kullanılan yakıt çiftlerinin 

kıyaslanmasında da yarar bulunmaktadır. Yakıt seçimine iliĢkin çeĢitli parametreler olması 

beraberinde bir seçim zorluğu getirmektedir. Bu nedenle puanlama sistemi uygulanarak 

yukarıdaki değerlendirme yapılmıĢtır.  

 

Tablo 4.1 Sıvı yakıtlı roket motorlarında kullanılan yakıt çeĢitlerine iliĢkin kıyaslama 

  Yakıcı: 

LOX 

Yanıcı: 

RP 

Yakıcı: 

LOX 

Yanıcı: Sıvı 

Metan  

Yakıcı: LOX 

Yanıcı: Sıvı 

Hidrojen 

Yakıcı: 

Nitrojen 

bileĢikleri 

Yakıcı: 

Hidrazin 

bileĢikleri 

Yakıcı: 

LOX 

Yanıcı: 

Etanol  

1 Teknolojik 

Katma Değeri 

Yüksek  Yüksek  Yüksek  Orta  Orta  

2 Saklanabilirlik Orta  Orta  DüĢük  Yüksek  Orta  

3 Motor 

GeliĢtirme 

Maliyeti 

Orta  Orta  Yüksek  DüĢük  Orta  

4 Motor 

GeliĢtirme 

Süresi 

Orta  Orta  Yüksek  DüĢük  Orta  

5 Motor Üretim 

Maliyeti 

Yüksek  Yüksek  Yüksek  Orta  Orta  

6 Yanıcı Üretme 

Kapasitesi 

DüĢük  Orta Orta (3) DüĢük  Yüksek  
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7 Yakıcı Üretme 

Kapasitesi 

Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  Yüksek  

8 Yakıt Elleçleme 

Zorluk Seviyesi 

DüĢük  Orta  Orta  Yüksek  DüĢük  

9 Yeniden 

BaĢlatma 

Kapasitesi  

DüĢük  DüĢük  DüĢük  Yüksek  DüĢük  

10 Gerekli Tank 

Büyüklüğü  

Orta DüĢük  DüĢük  Yüksek  Orta  

11 Çevresel Etki Orta  DüĢük  DüĢük  Yüksek  DüĢük  

12 Özgül Ġtki Orta  Orta  Yüksek  Orta  DüĢük  

 

Roket yakıt performansına iliĢkin olarak, aĢağıdaki tabloda çeĢitli veriler sunulmaktadır. 

 

Tablo 4.2 Roket yakıt performansı 

Yanma odası basıncı Pc = 68 atm (1000 PSI) Lüle çıkıĢ basıncı, Pe = 1 atm 

Yakıcı Yanıcı Hipergolik 
Yakıcı/Yanıcı 

Kütle Oranı 

Özgül Ġtki 

(s, deniz 

seviyesi) 

Yoğunluk x 

Özgül Ġtki  

(kg-s/l, S.L.) 

Sıvı 

Oksijen 

Sıvı 

Hidrojen 
Hayır 5.00 381 124 

Sıvı 

Metan 
Hayır 2.77 299 235 

Etanol + 

25% su 
Hayır 1.29 269 264 

Kerosen Hayır 2.29 289 294 

Hydrazine Hayır 0.74 303 321 

MMH Hayır 1.15 300 298 

UDMH Hayır 1.38 297 286 

Sıvı Flor 

Sıvı 

Hidrojen 
Evet 6.00 400 155 

Hidrazin Evet 1.82 338 432 

FLOX-70 Kerosen Evet 3.80 320 385 

Nitrojen 

Tetraoksit  

Kerosen Hayır 3.53 267 330 

Hidrazin Evet 1.08 286 342 

MMH Evet 1.73 280 325 
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UDMH Evet 2.10 277 316 

IRFNA 

Kerosen Hayır 4.42 256 335 

Hydrazin Evet 1.28 276 341 

MMH Evet 2.13 269 328 

UDMH Evet 2.60 266 321 

Hidrogen 

Peroksit 

(85% 

deriĢim) 

Kerosen Hayır 7.84 258 324 

Hidrazin Evet 2.15 269 328 

Kaynak: http://www.braeunig.us/space/propel.htm, 1 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

 Özgül itki değerleri %100 yanma verimliliği varsayımıyla hesaplanan teorik 

değerlerdir. Gerçekte bu değerler biraz daha düĢük olacaktır. 

 Tüm karıĢım oranları belirtilen çalıĢma basınçları için optimum değerlerdir. 

 LO2/LH2 and LF2/LH2 karıĢım oranları yoğunluk özgül itki çarpım değerini 

iyileĢtirmek için optimum değerden yüksek tutulmuĢtur. 

 FLOX-70 %70 sıvı flor ve %30 sıvı oksijenin karıĢımıdır 

 Kerosenin geçtiği yerlerde hesaplar, n-dodecane molekülü temelinde yapılmıĢtır. 

 IRFNA bileĢimi: HNO3 + %14 N2O4 + %1.5-2.5 H2O + %0.6 HF (korozyon 

engelleyici) 

 

4.1.2. Tank seçimi 

 

Yakıt seçimine bağlı olarak tank malzemesi farklılık göstermektedir. Kompozit tanklar, daha 

hafif olduklarından roket sisteminin verimliliğini arttırmaktadır. Bununla birlikte, yanıcı 

olarak kriyojenik sıvı (oksijen) kullanıldığında, kompozit tanklarda düĢük sıcaklıklar 

nedeniyle çatlaklar ve sızıntılar oluĢabilmektedir. Bu konuda dünya çapında iyileĢtirme 

çalıĢmaları yapıldığı bilinmektedir. 

 

.  
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Metal yakıt tankları, daha kolay test edilebilme özelliğine ve daha iyi düĢük sıcaklık 

davranıĢına sahiptir. Bununla birlikte, daha ağır olmaları temel dezavantajıdır. Ülkeler, bir 

yandan kompozit tanklar geliĢtirirken, bir yandan da ellerindeki metal yakıt tanklarını 

iyileĢtirme yoluna gitmektedir.  

 

Sıvı yakıtlı roket motorlarında kullanılan yakıt tanklarında sıvının tank içinde çalkalanarak 

hareket doğrultusunu bozucu etkilerde bulunmasını engellemek için yakıt tankları içerisinde 

çalkalama sönümleyici yapılar kullanılmaktadır. Bu yapılar dikey ve yatay olarak 

konumlanabilmektedir. Çalkalama tanklarına yönelik sönümleyiciler benzetim testleri ve 

akıĢkanlar mekaniği analizleri vasıtasıyla anlaĢılmaya çalıĢılmaktadır.  

 

4.1.3. Basınçlandırma metodu  

 

Sıvı yakıtlı roket motorlarında çeĢitli basınçlandırma sistemleri kullanılmaktadır. Temelde, iki 

tip basınçlandırma yöntemi bulunmaktadır, tank basınçlandırmalı ve turbopompa 

basınçlandırmalı sistem. AĢağıda, bu basınçlandırma yöntemlerinin kıyaslanmasına iliĢkin 

hazırlanan tablo yer almaktadır.  

 

Tablo 4.3 Basınçlandırma çeĢitlerine iliĢkin kıyaslama 

 Turbopompa 

basınçlandırmalı  

Tank basınçlandırmalı  

 

GeliĢtirme Maliyeti Yüksek DüĢük 

GeliĢtirme Süresi Uzun Kısa 

Üretim Maliyeti Yüksek DüĢük 

Yüksek Ġtki Seviyelerinde (>100 

kN) Kullanım Kapasitesi 

Yüksek DüĢük 

Toplam Kütle/Kuru Kütle Oranı Yüksek DüĢük 

Yanma Sonu Artık Yakıt Miktarı DüĢük Yüksek 
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4.1.4. Turbopompa basınçlandırmalı mimari 

 

Yüksek itki değerleri daha yüksek basınç ve daha yüksek akıĢ debisine ihtiyaç duymaktadır. 

Daha yüksek basınç ve akıĢ debisi, tank basınçlandırmalı sistemde tank ağırlıklarının giderek 

artmasına ve tank basınçlandırmalı sistemini kullanıĢlılığını belirli bir itki seviyesinden sonra 

yitirmesine yol açmaktadır. Bu nedenle turbopompayla basınçlandırma, 100 kN üstü itki 

sağlayan sıvı yakıtlı roket motorlarında tercih edilen uygulamadır. 

 

Turbopompa basınçlandırmalı sıvı yakıtlı roket motorları, tank basınçlandırmalı olanlara 

kıyasla daha uzun geliĢtirme sürelerine ve daha yüksek geliĢtirme maliyetlerine tabidir. 

Turbopompa geliĢtirme maliyetinin, sıvı yakıtlı roket motoru geliĢtirme maliyetinin yaklaĢık 

%50‟sine tekabül edebildiğini gösteren çalıĢmalar mevcuttur.
1
  Turbopompa sistemi, türbin, 

küçük bir yanma odası ve bir pompadan oluĢmaktadır. Yanma odasında oluĢan termal enerji 

türbinin yüksek hızlarda dönmesini (20000 devir/dakika) sağlamaktadır. Türbin, mille 

pompaya/çarka bağlıdır ve basınçlandırma pompa üzerinde gerçekleĢmektedir. Yüksek 

sıcaklığa dayanımlı türbin tasarımını gerçekleĢtirmek, yüksek debi ve yüksek basınçlandırma 

kapasitesine sahip çark tasarımını gerçekleĢtirmek, kavitasyon oluĢumunu (yakıtın çark 

üzerinde gaza dönüĢmesi) engellemek turbopompa geliĢtirilmesinde kritik öneme sahiptir. 

 

Yüksek sıcaklığa dayanımlı türbin tasarımı, beraberinde termal yüklere dayanımı yüksek 

malzemelere ihtiyacı getirmektedir. Konvansiyonel metallerde yüksek sıcaklıklarda sürünme 

davranıĢı görülmektedir. Yüksek açısal hız, yüksek basınç, ani yükler, oksijen, hidrojen ve 

hidrazin gibi yakıt bileĢenlerinin korozif veya bozucu etkileri nedeniyle, malzemelere iliĢkin 

olarak yorulma, kırılma ve oksidasyon davranıĢının da üzerinde durulması gereklidir. 

 

Yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeler kullanmaksızın da turbopompa üretmek mümkündür. 

Bu durumda, izlenebilecek bir strateji, bir soğutma maddesini türbin pallerinden geçirmektir. 

                                                

 

1
 http://lenaspace.com/2017/06/16/lena-space-developing-turbopumps/ , 20 Kasım 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Bu ise performanstan bir miktar ödün verilmesi sonucunu doğurmaktadır. Sutton (2006), bu 

stratejinin 1939 yılında Goddard tarafından üretilen turbopompada ve tarihsel anlamda ilk 

büyük ölçekli turbopompa basınçlandırmalı motora sahip roket olan V-2‟lerde kullanıldığını 

ifade etmektedir. 

 

Zaman içerisinde termal mukavemet açısından çelik ve alüminyumdan daha üstün özellikler 

gösteren malzemeler geliĢtirilmiĢtir. Özellikle, nikel süper alaĢımlarının, bu amaçla hem roket 

motorlarında hem de uçak motorlarında kullanım bulduğu bilinmektedir. 

 

Hashizume et al. (2004) çeĢitli nikel süper alaĢımların yüksek sıcaklık ve basınç ortamındaki 

davranıĢını ortaya koyan elektron mikroskobu görüntülerini sağlamaktadır. AĢağıdaki 

Ģekilden görüldüğü üzere, nikel süper alaĢımları, yüksek sıcaklıklarda bile kristal yapısını 

muhafaza edebilmektedir. Nikel süper alaĢımların üretimi, temelde mikro kusurların 

oluĢmasını bertaraf edecek Ģekilde döküm yoluyla yapılmaktadır.  

 

ġekil 4.1 Nikel süper alaĢımları kristal yapısının elektron mikroskobuyla incelenmesi 
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Chandler (1985), nikel süper alaĢımların yanı sıra, fiberle güçlendirilmiĢ süper alaĢımlar ve 

seramiklerin de roket turbopompa bileĢenlerinde kullanılmak üzere testlere tabi tutulduğunu 

ifade etmektedir.  Halchak et al. (2016), seramik, seramik kompozit ve polimer kompozit 

malzemelerin halihazırda turbopompalarda yaygınlıkla kullanılmadığını, fakat önemli bir 

potansiyel taĢıdıklarını ifade etmektedir. Halchak et al. (2016), eklemeli imalat yöntemiyle 

üretilmiĢ ve normalde olana kıyasla %40 daha az parçaya sahip turbopompaların küçük 

ölçekte de olsa eklemeli imalat yöntemiyle üretilmeye baĢlandığını ifade etmektedir.  

 

Pollock ve Tin (2006), nikel süper alaĢımlarda üç jenerasyon olduğunu ifade etmektedir. Bu 

jenerasyonlar arasındaki ayrım, yüksek refrakter özelliğe sahip renyum elementinin 

kullanılma yüzdesiyle yapılmaktadır. Birinci jenerasyon nikel süper alaĢımlarda, %0.5 

mertebesinde, ikinci jenerasyon süper alaĢımlarda %3 mertebesinde, üçüncü jenerasyon nikel 

süper alaĢımlarda ise %6 mertebesinde renyum elementi kullanıldığı söz konusu makalede 

ifade edilmektedir. Yine söz konusu makalede, kristaller ana stres yönünde konumlanacak 

Ģekilde yapılan dökümlerle, malzemelerin mekanik direncinin daha da arttırılabildiği ifade 

edilmektedir.  

 

Turbopompa tasarımında önemli bir diğer husus, yüksek oranlı basınçlandırma gerekliliğidir. 

Turbopompa çarklarında çıkıĢ/giriĢ basıncı olarak 50 kat civarında basınçlandırma yapmak 

gerekmektedir. Demyanenko et al. (2005), Rusya‟da geliĢtirilen RD-0110 motorunun 

turbopompa parametrelerine yer vermektedir. RD-0110 motoru 298 kN itki üretebilmektedir. 

Bu motor Rusya tarafından Soyuz 11A511 roketlerinde kullanılmaktadır.  

 

Tablo 4.4 RD-0110 motoru turbopompa 

LOX  Kerosen  

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.28 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 9.81 MPa 

Debi: 64.5 kg/s 

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.14 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 14.32 MPa 

Debi: 29.3 kg/s  

Türbin 
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GiriĢ basıncı: 5.79 MPa 

ÇıkĢ Basıncı: 0.42 Mpa 

Debi:3.97 kg/s 

Türbin GiriĢ Sıcaklığı: 1050 K 

18400 devir/dakika 

Kaynak: Demyanenko et al. (2005) 

 

Garcia et al. (1998), ABD‟de geliĢtirilen FASTRAC motorunun turbopompası için belirlenen 

performans gerekliliklerini ortaya koymaktadır. 

 

Tablo 4.5 FASTRAC motoru turbopompa 

LOX  Kerosen  

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.239 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 6.1 MPa 

Debi: 62.96 kg/s 

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.15 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 6.63 MPa 

Debi: 29.12 kg/s  

Rotor 20000 devir/dakika 

Kaynak: Garcia et al. (1998) 

 

Almeida et al. (2014), Brezilya tarafından geliĢtirilmeye çalıĢılan, 75 kN itki mertebesindeki 

turbopompa beslemeli sıvı yakıtlı roket motoruna iliĢkin turbopompa detaylarını 

paylaĢmaktadır: 

 

Tablo 4.6 L75 motoru turbopompa 

LOX  Etanol  

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.4 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 7.6 MPa 

Debi: 14.5 kg/s 

Pompa 

GiriĢ basıncı 0.3 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 10.6 MPa 

Debi: 9.4 kg/s  

Türbin 

GiriĢ basıncı: 5 MPa 
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ÇıkĢ Basıncı: 0.4 Mpa 

Debi:1.3 kg/s 

Türbin GiriĢ Sıcaklığı: 800 K 

24000 devir/dakika 

Kaynak: Almeida et al. (2014) 

 

Güney Kore, 30 ton (300 kN) itki seviyesinde bir sıvı yakıtlı roket motoru için turbopompa 

geliĢtirme faaliyetlerini geçtiğimiz yıllarda gerçekleĢtirmiĢtir. AĢağıda, Kim et al. (2007) 

tarafından sunulan turbopompa verileri sunulmaktadır.  Ġlk aĢama testlerde yanıcı ve yakıcı 

özelliği olmayan inert nitrojen gazı kullanılmıĢtır. Türbin diski ve palleri, elektriksel 

aĢındırma ile iĢleme (elektro erezyon) yöntemiyle üretilmiĢtir. 

 

Tablo 4.7 Güney Kore 300 kN sıvı yakıtlı motor turbopompa 

LOX  Yanıcı  

Pompa 

GiriĢ basıncı: <0.37 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı: 9.81 MPa 

Debi: 64.1 kg/s 

Çark Pal sayısı: 3 

GiriĢ toplam sıcaklığı: 95 K 

Pompa 

GiriĢ basıncı: <0.28 MPa 

ÇıkıĢ Basıncı 13.24 MPa 

Debi: 29.1 kg/s  

Çark Pal sayısı: 3 

GiriĢ toplam sıcaklığı: 288 K 

Türbin 

GiriĢ basıncı/ÇıkıĢ Basıncı: 5.78 MPa/0.4 MPa 

Debi:1.3 kg/s 

Türbin GiriĢ Sıcaklığı: <900 K 

Güç: 1630 kW 

Tip: Ġmpuls 

Pal sayısı: 103 

Ortalama çap: 280 mm 

20000 devir/dakika 

Kaynak: Kim et al. (2007) 
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4.2. Katı Yakıtlı Roket Motorları 

 

Katı yakıtlı roket motorları, sıvı yakıtlı roket motorlarına göre genellikle daha basit bir 

mimariye sahiptir. Katı yakıtlı roket motoru temelde yanma odası ve lüleden oluĢmaktadır. 

Yanma, yakıtın saklandığı yerde gerçekleĢtiğinden ayrıca yakıt tankı bulundurmaya gerek 

olmamaktadır. Bunun yanında, sıvı yakıtlı roket motorlarının aksine yakıt basınçlandırma 

sistemi de bulunmamaktadır. 

 

Katı yakıtlı roket motorunda yanıcı ve yakıcı tek bir çekirdek formunda hazırlanmaktadır. 

Yakıt çekirdeği yanma odası duvarına yapıĢık halde konumlandırılmaktadır.  

 

Katı yakıtlarda roket üzerinde oluĢan ve yakıt çekirdeğine aktarılan kuvvet ve momentlere 

dayanabilecek Ģekilde mukavemete sahip yakıt çekirdekleri hazırlamak, çekirdek büyüklüğü 

arttıkça giderek zorlaĢmaktadır. Bu nedenle, büyük ön iticilerin hazırlanması sırasında, birkaç 

çekirdek hazırlanarak birbirine bağlantı elemanlarıyla bağlanabilmektedir. . Bu Ģekilde, büyük 

ön iticiler yapılabilmektedir. Örneğin, Ariane 5 fırlatma aracının bir ön iticisi 260 ton 

ağırlığındadır. 

 

Katı yakıtlı roket motorları, genellikle uzun süre saklanabilir özelliktedir. 

 

Katı yakıtlı roket motorlarında, yüksek yakıt kütlesi/toplam kütle oranı elde etmek 

mümkündür. Bu yapısal ağırlığın, lüle ve ince cidarlı gövdeden ibaret olmasıyla ilgilidir. 

Buna karĢın sıvı yakıtlı roket motorlarında yakıt tankları, turbopompalar, yakıt taĢıma boruları 

gibi pek çok ek yapısal ağırlık bulunmaktadır. 

 

Katı yakıtlı roket motorları, ön itici ve en üst kademede yörüngeye yerleĢtirme manevrası için 

kullanılabilmektedir. 

 

Katı yakıtlı roket motoru yakıt basıncının, yakıt akıĢ debisinin değiĢtirilmesiyle itki 

seviyesinin değiĢtirilmesine imkan vermemektedir.  Ayrıca, yakıt akıĢını keserek motoru 
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durdurma/yeniden baĢlatma imkanı da bulunmamaktadır. Bu katı yakıtlı roket motorları için 

önemli bir dezavantajdır. 

 

Katı yakıtlı roket motorlarının bir diğer dezavantajı ise lüle çıkıĢ hızının genellikle sıvı yakıtlı 

roket motorlarına göre düĢük olmasıdır. Lüle çıkıĢ hızı açısından tipik bir değer 2700 m/s‟dir. 

Metal bileĢiklerin (özellikle alüminyum bileĢiklerin)  tozları, yanma enerjisini ve sıcaklığını 

arttırmak için sıklıkla yakıt çekirdeğine eklenmektedir. 

 

Katı yakıtlı roket motorları, egzozda metal oksit parçacıkları ve hidrojen klorür üretmektedir. 

Bunların sağlığa ciddi zararlı etkileri olabildiğinden, fırlatma aracı ön itici kademelerinde 

egzoz, kalkıĢ sırasında yoğun su akıĢı sağlanarak kanalize edilmektedir. 

 

Ġtki stabilitesi, katı yakıtlı roket motorları için bir diğer önemli konudur. Yakıt debisini 

kontrol için doğrudan bir sistem bulunmadığından, çekirdek geometrisi ve kimyasal bileĢimi 

kararlı yanmaya imkan verecek Ģekilde olmalıdır. 

 

Turner (2006) tarafından, yanma hızının yanma basıncına bağımlılığı, aĢağıdaki Ģekildeki bir 

denklemle ortaya konmaktadır: 

 

βap   (4.1) 

 

Burada, β değerinin 1‟den büyük olması durumunda basınçtaki anlık bir artıĢ, yanma debisini 

arttıracak, bu da tekrar basıncı arttıracaktır. Bu, kararsız bir sistemdir. Kararlı bir yanma 

davranıĢı için, β değerinin 1‟den küçük olması gereklidir. β değerinin 1‟den küçük olması için 

birtakım katkı maddeleri kullanılmaktadır. Böylece β değeri 0.4-0.7 bandına 

çekilebilmektedir. 

 

Katı yakıtlı roket motorlarında görülen bir diğer etki ise aĢındırıcı yanmadır. Bu yanma, 

yanan ve gaz formuna geçen yakıtın kazandığı hızla ilgilidir. Sıvı yakıtlı roket motoru yanma 

odasında hızlar küçüktür. Davenas (1993), gövdenin içinde görece daha büyük/uzun bir 

yanma odasına sahip olan katı yakıtlı roket motorlarında, gazın hızı lüleye yaklaĢtıkça 
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arttığını ortaya koymaktadır. Sıcak ve hızlı gaz, yakıt yüzeyine çarparak yanma sürecini 

hızlandırmaktadır. Bu yanma Ģekline aĢındırıcı yanma denmektedir. Lüleye yaklaĢtıkça artan 

hız nedeniyle, aĢındırıcı yanma hızı özellikle, yakıt çekirdeğinin alt kısmında daha büyüktür. 

Bu etkiyi nötralize etmek için, yakıt çekirdeklerinin iç yüzeyindeki boĢluk alanı aĢağıya doğru 

büyüyen Ģekilde üretilmektedir. Bir baĢka deyiĢle, yakıt çekirdeğine belli bir yatıklık açısı 

verilmektedir. 

 

Katı yakıtlı roket motorları da sıvı yakıtlı roket motorlarına benzer Ģekilde, yüksek basınç 

altında çalıĢmaktadır. Katı yakıtlı roket motorları için 50 bar basınç tipik bir değer olarak 

alınabilir. Yüksek basınç nedeniyle, hem yakıt çekirdeğinin, hem de gövde yapısının yüksek 

mukavemete sahip olması gerekmektedir. Yakıt çekirdeği, çeĢitli malzemelerin bir 

karıĢımından oluĢtuğu ve asıl amacı enerji sağlamak olduğu için, yakıt çekirdeğine gerekli 

mukavemeti vermek gövdeye göre daha zordur. 

 

4.2.1. Katı yakıtlı roket motorları için temel denklemler 

 

Davenas (1993) tarafından katı yakıtlı motorlara iliĢkin yanma hızı, debi ve basınca iliĢkin 

verilen denklemlere bu bölümde yer verilecektir. Yanma hızı, aĢağıdaki formülle yaklaĢık 

olarak verilmektedir: 

 

q  ρS  (4.2) 

 

Burada, ρ yakıt yoğunluğu, S yanma yüzey alanı, ϑ yanma hızını ifade etmektedir. 

 

Lüle akıĢ debisi, 

 

DN bq  C *p*A  (4.3) 

 

Yanma debisi, lüle akıĢ debisiyle eĢitlenebilir. Ġki denklemin eĢitlenmesiyle; 

b
DN

A
C *p*

ρS
   (4.4) 
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Burada, DNC  lüle deĢarj katsayısıdır. Ġzentropik akıĢ ve geniĢleyen daralan lüle için deĢarj 

katsayısı aĢağıdaki formülle verilmektedir: 

 

    γ 1 / 2 γ 1  

DN

2
 γ*

  γ 1
C                

γRT

 

 
 

   (4.5) 

 

0R
R

Mol kütlesi
  (4.6) 

 

R0 evrensel gaz sabitidir, R0 =8.134 J/kgK.  (4.7) 

 

Mol kütlesi yanan gazların ortalama mol kütlesini temsil etmektedir. 

 

T, yanma odası sıcaklığını ifade etmektedir. 

 

Denklem (4.2-4.4), aĢağıdaki Ģekilde yeniden düzenlenebilir: 

 

DN b

ρS
p    

C *A


  (4.8) 

 

Yanma hızına iliĢkin daha önce ortaya konan Denklem (4.1), Denklem (4.8)‟de yerine 

yazılırsa; 

 

1 β

DN b

ρSa
p

C *A

   (4.9) 

 

Son olarak, Denklem (4.5) ile ortaya konan iliĢki Denklem (4.9)‟da yerine yazılırsa; 
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1

1 β

γ 1

2 γ 1

b

ρSa
p

2
 γ*

  γ 1
*A

γRT







 
 
 
 
 
 

  
    

 
 

 (4.10) 

 

Yanma yüzey alanı, yanma sıcaklığı, katı yakıt yoğunluğu, lüle boğaz alanı, yanma stabilite 

parametrelerinin bilinmesi halinde, Denklem (4.10)‟dan yararlanarak yanma odası basıncını 

tahmin etmek mümkün olmaktadır. Yanma sıcaklığı, katı yakıt yoğunluğu, lüle boğaz alanı, 

yanma stabilite parametreleri yanma süresince yaklaĢık olarak sabit kalmaktadır. Yanma 

yüzey alanı ise yakıt çekirdeği profiline bağlı olarak yanma süresince değiĢebilmektedir. 

 

Denklem (4.3) ve (4.10) kullanılarak, lüle akıĢ debisi yeniden tanımlanabilir: 
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           (4.11) 

AĢağıda, β, a ve Ab parametrelerine bağlı olarak debinin değiĢimi ortaya konmuĢtur.  
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ġekil 4.2 Basınç ve basınç katsayısı, β iliĢkisi 

 

 

Yukarıdaki Ģeklin hazırlanması sırasında, basınç katsayısı a= 0.05, T=3000 olarak alınmıĢtır. 

Sayısal analiz, β artıĢının belirli bir yanma hızı için basınçta hızlı bir yükselmeye yol açtığını 

ortaya koymaktadır. Yapılan analizden, basıncı sürdürülebilir seviyelerde tutmak için, β 

değerinin küçük olması gerektiği anlaĢılmaktadır. 

 

4.2.2. Yakıt çekirdeği profili 

 

Ġtki profilini belirlemede en önemli parametrelerden birisi, yakıt çekirdeği geometrisidir.  

Yakıt çekirdeği Ģekli, yanma yüzeyinin yanma sürecinde değiĢimini belirlemektedir. Örneğin, 

giderek artan bir yanma yüzeyine sahip iç yüzeyden yanan ve silindirik geometriye sahip bir 

çekirdek, yanma ilerledikçe yüzey alanının geniĢlemesinden dolayı giderek artan bir itkiye 

sahip olacaktır.  

 

Sadece uçtan yanan, silindirik profildeki bir yakıt çekirdeği sabit bir itkiye sahip olacaktır. 

Sadece uçtan yanan bir silindir, çoğu uygulamada, yanma yüzey alanının küçüklüğünden 

dolayı gerekli itkiyi sağlayamamaktadır. Ayrıca, yanan yakıtın, gövde cidarına doğrudan 
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teması nedeniyle yapı üzerinde ek ısıl yük oluĢturmaktadır. AĢağıdaki Ģekilde, çeĢitli yakıt 

çekirdeği profillerine yer verilmiĢtir: 

 

ġekil 4.3 Yakıt çekirdeği profilleri 

 

 
Kaynak: Sutton ve Biblarz(2001) 

 

Sutton ve Biblarz(2001) farklı yakıt çekirdeği mimarilerine ve bunların özelliklerine yer 

vermektedir. 

 

Ġç yüzeyden yanan silindirik bir çekirdekte, yanma yüzey alanı giderek geniĢlemekte, buna 

bağlı olarak itki giderek artmaktadır. Bu konfigürasyon yukarıdaki Ģekilde, (a)‟da 

gösterilmektedir. 

 

Sabite yakın bir itki profiline sahip olmak için diĢli çark profilindeki çekirdek 

kullanılabilmektedir. Bu konfigürasyon yukarıdaki Ģekilde, (b)‟de gösterilmektedir. 

 

Bir diğer yakıt profili, iç içe geçmiĢ iki silindirik çekirdeği içermektedir. Ġçerideki silindirin 

dıĢ yüzeyi ve dıĢarıdaki silindirik yapının iç yüzeyi aynı anda yanmaktadır. Bu çekirdekte, 



31 

 

yanma yüzey alanı sabit kalmaktadır. Bu konfigürasyon yukarıdaki Ģekilde, (c)‟de 

gösterilmektedir. 

 

Yukarıdaki Ģekilde, (d)‟de, baĢlangıçta yüksek itkiye sahip olan ve diĢlerin erimesiyle itki 

seviyesi önce düĢen, ardından silindir yüzey alanının geniĢlemesiyle giderek artan bir yakıt 

çekirdeği mimarisine yer verilmiĢtir. 

 

Yukarıdaki Ģekilde, (e)‟de, slot ve tüp mimarisi olarak adlandırılan ve basınç değiĢimi 

bakımından nötr olarak sınıflandırılan, yakıt hacminin toplam hacme oranının yüksek olduğu 

bir mimariye yer verilmektedir. Yukarıdaki Ģekilde, (f)‟de, köpek kemiği mimarisi olarak 

adlandırılan yakıt çekirdeği mimarisi verilmektedir. Basınç değiĢimi ve yakıt hacminin 

toplam hacme oranı bakımından slot ve tüp mimarisine benzer özellikte olan bu mimaride, 

yanma sırasında çekirdek ağırlık merkezinde yaĢanan değiĢim daha düĢük seviyede 

kalmaktadır. 

 

Yukarıdaki Ģekilde, (g)‟de uçtan yanan çekirdek mimarisi gösterilmektedir. Bu mimaride, 

yakıt çekirdeğinin ağırlık merkezinde büyük değiĢimler yaĢanabilmektedir. Ayrıca, yanma 

yüzey alanının küçük olması nedeniyle, yanma debisi genellikle daha düĢük seviyede 

kalmaktadır. Bu mimaride, sabite yakın seviyede itki elde edilebilmektedir. 

Yukarıdaki Ģekilde, (h)‟da tek tüp içeren çekirdek mimarisine, (k)‟da çok tüp içeren çekirdek 

mimarisine yer verilmektedir. Bu yakıt çekirdekleri uçların yanma bakımından serbest olması 

durumunda basınç değiĢimi bakımından nötr durumdadır. Çok tüplü mimari, daha geniĢ bir 

yüzey alanı sağladığından, daha yüksek bir itki sağlamaktadır. 

 

Yukarıdaki Ģekilde, (i), (j) ve (l)‟de, sırasıyla yıldız, vagon tekerleği ve dendrit mimarileri 

gösterilmektedir. Yıldız mimarisi, farklı uç sayılarında üretilebilmektedir. Bu mimarilerde 

ağırlık merkezinin ve basıncın yanma boyunca değiĢimi nispeten düĢük seviyededir. 

 

Sutton ve Biblarz (2001), ana bir kanal ve bu tipe farklı açılarda konumlanmıĢ kanallar içeren 

yıldız, vagon tekeri gibi çekirdek konfigürasyonlarında vorteks kaynaklı akım kararsızlıkları 

görülebildiğini ortaya koymaktadır. Ana kanal içindeki akıĢ ile açılı konumlanmıĢ kanal 



32 

 

arasındaki akıĢın karıĢması sırasında vorteksler meydana gelmekte, akıĢın yönünde önemli 

değiĢiklik ve zamana bağlı bir akıĢ Ģekli ortaya çıkabilmektedir. Bu durumu engellemek için, 

bazı yüzeylere yanma engelleyiciler uygulanması ya da açılı konumlanmıĢ kanalların 

geometrisinde değiĢiklikler yapılması söz konusudur. 

 

4.2.3. Klemmung 

 

Katı yakıtlı roket motorunda, yanma yüzey alanının lüle boğaz alanına oranı klemmung 

olarak adlandırılmaktadır. Bu oran Davenas (1993) tarafından aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir. 

 

bK S / A            (4.12) 

 

Klemmung değerinin değiĢimi motorun yanma odası basıncını ve yanma hızını 

değiĢtirmektedir. Böylece, motor farklı bir çalıĢma noktasına taĢınmaktadır. 

 

4.2.4. DıĢ ortam sıcaklığının performansa etkisi 

 

Sıvı yakıtlı roket motorlarının aksine, dıĢ ortam sıcaklığı katı yakıtlı roket motorlarını 

performansı üzerinde önemli etkiler yaratmaktadır. Yakıtın çekirdekten buharlaĢması, hem 

üretilen ısıya hem de çekirdeğin ilk sıcaklığına bağlıdır. Çekirdeğin ilk sıcaklığı, fırlatılmayı 

bekleyen bir rokette, dıĢ ortam sıcaklığına yakın bir değer almaktadır. Böylece, yanma 

hızında dıĢ ortam sıcaklığına bağlı olarak kayda değer değiĢimler yaĢanabilmektedir. Basınç 

stabilitesini belirleyen β parametresi, sıcaklığa bağımlılığı da etkilemektedir. Β 

parametresinin küçük olması genellikle yararlı olmaktadır. Yine de katı yakıtlı roket 

motorlarında itki profilinin tam olarak ortaya konabilmesi için dıĢ ortam sıcaklığının 

(özellikle çekirdek ilk sıcaklığının) modellenmesine ihtiyaç vardır. 

 

Davenas (1993) tarafından, yanma hızının dıĢ ortam sıcaklığına bağımlılığı, sabit bir 

klemmung noktası için,  aĢağıdaki iliĢki ile ifade edilmektedir. 
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K
K

1
π *

θ









            (4.13) 

 

Kompozit yakıtlarda, 1
0
C sıcaklık değiĢimi, yanma hızında yaklaĢık %0.25 değiĢim 

yaratmaktadır.  

 

Yanma hızının dıĢ ortam sıcaklığına bağımlılığı, sabit basınç altında, aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilmektedir: 

 

p
p

1
π *

θ









            (4.14) 

 

Yanma hızını berlirleyen Denklem (4.1) ile birlikte ele alınırsa, πK ve πp arasında aĢağıdaki 

iliĢki ortaya konabilir: 

 

 p Kπ 1 β *π              (4.15) 

 

4.2.5. Ġtki ve özgül itici kuvvet  

 

Roket itkisi, basitçe aĢağıdaki formülle ele alınabilir: 

 

 th e e eF q*V P P *A               (4.16) 

 

Sutton (2006) tarafından, bir anlamda yakıtın verimliliğini gösteren özgül itici kuvvet, 

aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir: 

 

 e e eth
sp

q*V P P *AF
I  

gq gq

 
     (4.17) 
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Ġtki denkleminde yer alan Ve, belirli bir lüle geniĢleme oranı için Hugoniot iliĢkisi 

kullanılarak saptanabilir. 

 

4.3. Hibrit Yakıtlı Roket Motorları 

 

Hibrit roket motorları, sıvı yakıtlı roket motorlarının ve katı yakıtlı roket motorlarının 

birtakım avantajlarını bir araya getirmektedir. Tipik bir hibrit roket motoru mimarisi aĢağıda  

verilmektedir. Basınçlandırılan sıvı yakıt enjektörlerden yüksek basınç ve düĢük hızlarda (ses 

altı hızlarda) püskürtülerek yanma sağlanmaktadır. 

 

ġekil 4.4 Hibrit roket motoru mimarisi 

 
Kaynak: Greatrix (2012) 

 

 

Yanma öncesi odası, enjektörlerden geçerek buharlaĢan yakıtın tam olarak tek fazlı hale 

gelmesi(gaz haline gelmesi) için kullanılmaktadır. Yanma sonrası odası, yanma tepkimesine 

girmemiĢ gazlar varsa bunların tepkimeye girmesi imkanı sağlamaktadır. Yanma öncesi odası 

ve yanma sonrası odasının varlığı hacimsel yakıt yükleme oranını(yakıt hacminin toplam 

hacme oranı) düĢürmektedir. 

 

4.3.1. Hibrit roket motoru yakıtları 

 

Tipik bir hibrit roket motoru, yakıt olarak, sıvı bir yakıcı ile katı bir yanıcı kullanmaktadır. 

Kullanılan tipik yakıtlar aĢağıdaki tabloda özetlenmektedir. 
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Tablo 4.8 Hibrit roket motoru yakıt alternatifleri 

Yakıcı Yanıcı Alev sıcaklığı 

Hidrojen peroksit HTPB 2850 

Hidrojen peroksit Parafin 2750 

Hidrojen peroksit Polietilen 2600 

Nitrojen tetraoksit HTPB 3400 

Nitrojen tetraoksit Parafin 3350 

Nitroz oksit HTPB 2800 

Nitroz oksit Parafin 2600 

Nitroz oksit Polietilen 2600 

Oksijen HTPB 3650 

Oksijen Parafin 3600 

Oksijen Polietilen 2800 
Kaynak: Greatrix (2012) 

 

Okijen/parafin gibi yüksek enerjili yakıt kombinasyonlarında itki seviyesi potansiyel olarak 

katı yakıtlı roket motorlarına göre daha yüksek olabilir. Parafin ayrıca yüksek yanma hızına 

sahiptir. 

 

Yanıcı maddeler arasında yapısal mukavemet arasında önemli farklar bulunmaktadır. 

Polietilen nispeten yüksek mukavemete sahipken, HTPB orta seviyede bir mukavemete, 

parafin ise düĢük seviyede mukavemete sahiptir. Katı yanıcının yeterli mukavemete sahip 

olmaması durumunda HTPB gibi maddelerle sertleĢtirilmesi mümkündür. 

 

4.3.2. Yanma hızı 

 

Bu bölümdeki denklemler Greatrix (2012) tarafından verilmektedir. 

 

Yanma hızını arttırmak için, çok kanallı bir katı yakıt çekirdeği kullanılabilir. Bu mimariye 

aĢağıdaki Ģekilde yer verilmektedir. 
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ġekil 4.5 Tek ve çok kanallı katı yakıt mimarisi 

 
Kaynak: Greatrix (2012) 

 

Katı yakıtlı roket motorlarına benzer bir Ģekilde, yanma hızı üssel bir iliĢki ile ifade 

edilebilmektedir: 

 

rb=aG
n
; 0.4<n<0.85 (4.18) 

 

Burada a,n deneysel olarak saptanan parametrelerdir. G ise anlık kütle akısını göstermektedir.  

 

G=ρu=  /Ap  (4.19) 

 

Yukarıdaki denklemde Ap, akıĢ kesit alanını, ρ gaz yoğunluğunu simgelemektedir. 

 

Tek kanallı yakıt mimarisi için, 

 

 F≈ρs (S)rb≈ρsS aG
n
= ρs S) aG

n
= ρs S ) a (  /(d

2
/4))

n
  (4.20) 

 

 F=K1*d
(1-2n)

  (4.21) 

 

Yukarıdaki denklemde, sabit terimler K1 altında toplanmıĢtır. Sabit yakıcı debisi varsayımıyla 

türetilen bu denklemle, n teriminin önemi ortaya çıkmaktadır. N teriminin değerinin 0.5‟den 

az olması durumunda yanma debisi giderek artmaktadır. N teriminin 0.5 olması durumunda 
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yanma debisi sabit kalmaktadır. N teriminin değerinin 0.5‟den büyük olması durumunda ise 

yanma debisi giderek azalmaktadır. Yanma debisi ise doğrudan itki miktarını etkilemektedir. 

Yanma debisinin basınçtan bağımsız olması, temel yanma mekanizmasının, katı yakıtlı roket 

motorlarındaki aĢındırıcı yanmaya benzer Ģekilde, konvektif ısı transferiyle olduğuna iĢaret 

etmektedir. 

 

4.3.3. Hibrit roket motorlarına iliĢkin genel değerlendirme 

  

Hibrit roket motorlarının önemli avantajları: 

 Katı yakıtlı roket motoruna göre daha yüksek özgül itme 

 Yanıcı ve yakıcının bir arada bulunmaması nedeniyle güvenli bir Ģekilde 

depolanabilme 

 Ġtkinin yakıcı debisi değiĢtirilerek ayarlanabilmesi 

 Yeniden baĢlatılabilirlik 

 Katı yakıtlı roket motoruna göre egzoz gazlarının çevreye önemli ölçüde daha az 

etkisinin olması 

 

Hibrit yakıtlı roket motorları beraberinde bazı dezavantajları da getirmektedir. Bunların 

baĢlıcaları: 

 DüĢük yanma odası basıncı ve düĢük yanma odası sıcaklığı: Yakıcı sıvının katı yakıtlı 

bölüme enjekte edilebilmesi için yanma odası basıncının, sıvı yakıcının basıncından 

düĢük olması gereklidir. Basıncın düĢüklüğü, performansı düĢürmektedir. 

 Yanıcı ve yakıcı miktarını eĢleĢtirme güçlükleri nedeniyle yanma sonunda artık yakıt 

kalması 

 Hacimsel yakıt yükleme oranının düĢük olması 

 Yanma sürecini modelleme güçlükleri 
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5. TASARIMI ETKĠLEYEN PARAMETRELER 

 

5.1. Yakıt Kütlesi/Toplam Kütle 

 

Yakıt kütlesinin toplam kütleye oranı, yanma sonu hızını, azami irtifayı ve faydalı yük taĢıma 

kapasitesini etkileyen önemli parametrelerden birisidir. Tsiolkovsky (1903), yakıt kütlesinin 

toplam kütleye oranının, yanma sonu hızına etkisini aĢağıdaki Ģekilde ortaya koymaktadır. Bu 

denklemde, ef  yakıt kütlesinin toplam kütleye oranı olup, 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. 

Yakıt kütle oranı ne kadar yüksek olursa, roketin yanma sonu hızı o kadar artmaktadır. Bu 

denklemde, Ve lüle çıkıĢ hızını temsil etmektedir. Bu denklemin türetilmesi sırasında, 

aerodinamik etkiler ve yerçekiminin etkisi hesaba katılmamıĢtır.  

 

V=Ve*loge(M0/(1-ef*M0)) (5.1) 

 

Bu denklem, iki kademeli bir roket için aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir. 

 

V=Ve1*loge(M0/(1-ef1*M01)) +Ve2*loge(M02/(1-ef2*M02))  (5.2) 

 

Uzay sonda roketlerinde kademe sayısı, eriĢilebilen azami irtifayı belirleyen önemli 

parametrelerden birisidir. Kademe sayısının artması, yakıtı biten kademelerin yapısal 

kütlesinin atılmasıyla daha yüksek hızlara eriĢmeyi mümkün hale getirmektedir. 

 

5.2. Atmosferik Modelleme 

 

Sonda roketinin hareketinin doğru bir Ģekilde modellenmesi, sıcaklık, basınç ve yoğunluk gibi 

atmosferik değiĢkenlerin modellenmesini gerektirmektedir. 

 

Tewari (2007), atmosfer yoğunluğunun değiĢiminin, ilk yaklaĢım olarak ρ∞    ρ0 *e
-z/H

 

Ģeklinde ifade edilebileceğini ortaya koymaktadır. Burada
 

H, referans yükseklik olup, 

troposferde 8000 m olarak alınabilir.  
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Tewari (2007) sıcaklığın değiĢiminin aĢağıdaki Ģekilde modellenebileceğini ifade etmektedir. 

 

T= T0 +a(h-h0)   (5.3) 

 

Burada, T0 ve h0 referans değerler, a ise değiĢim hızını vermektedir. Tewari(2007), sıcaklık ve 

gaz sabitine iliĢkin aĢağıdaki değerleri vermektedir. 

 

Tablo 5.1 Atmosferik parametrelerin değiĢimi  

 

Kaynak: Tewari (2007) 

 

Bu yaklaĢım, düĢük irtifalar için anlamlı sonuçlar vermekle birlikte, atmosferik yoğunluğun 

değiĢtiği her bir atmosferik tabaka için farklı referans yükseklikleri kullanmayı gerektirmekte, 

ayrıca 100 km ve üstünde hassasiyeti de giderek azalmaktadır.  

 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle, deneysel gözlemlerden de yararlanan daha geliĢmiĢ 

atmosferik modeller oluĢturulmuĢtur. Bu modellerden birisi de NASA tarafından hazırlanan 

MSIS-E-90 (Kütle Spektrometresi, Tutarsız Saçılım) atmosferik modelidir. Hedin (1991) 

tarafından detayları ortaya konan model, 1947-1972 arasındaki sonda roketi ölçümleri, (pitot 

tüp, düĢen küre vb.) uzay mekiği verileri ve iyonosferi incelemek için sıklıkla kullanılan 

saçılım radarlarının verileriyle oluĢturulmuĢtur. Model, 0-700 km arasında yoğunluk, basınç 

ve sıcaklık verilerini sağlamaktadır. Model, özellikle atmosferin üst tabakalarında (z>100 



40 

 

km), standart atmosfer tanımına göre daha yüksek hassasiyet sağlamaktadır. Ġlerleyen 

bölümlerde, sayısal integrasyon ile roket hareketinin saptanması için MSIS-E-90 atmosfer 

modeli ile verilen basınç yoğunluk, sıcaklık değerlerinden yararlanılmıĢtır. Bunun için, 0-500 

km aralığındaki atmosferik yoğunluk, sıcaklık ve basınç verileri bilgisayar koduna iĢlenmiĢtir. 

Ara değerler için lineer interpolasyon ile çözüm elde edilmektedir.  

 

5.3. Yerçekimi Ġvmesi 

 

Jacobson (2005) tarafından yerçekimi ivmesi ile yerçekimi ivmesinin hesaplanmasında 

kullanılan parametreler aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmektedir: 

 

g=Ge*M/r
2
 (5.4) 

 

Ge=6.67 x 10
-11

 Nm
2
/kg

2
 (5.5) 

 

M= 5.98 x 1024 kg  (5.6) 

 

Blakely (1996) tarafından enleme bağlı olarak yerçekimi sabitinin değiĢimi 1967 Uluslararası 

Jeodetik Referans Sistemi temelinde aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir:  

 

 2 2g=9.78031846 1 + 0.0053024 sin λ-0.0000058 sin 2λ  

 

λ (enlem)= 45
0
 için, g =9.80665 m/s

2  
elde edilmektedir. (5.7) 

 

Atmosfer dinamik viskozitesi, Sutherland formülüyle modellenebilir. Kutz (2015), Sutherland 

formülünü aĢağıdaki Ģekilde vermektedir. 

 

1.5

1

0

T
μ  C *

T S



 (5.8) 

 

Bu denklemde, hava için, aĢağıdaki tabloda yer alan değerler kullanılabilir: 
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Tablo 5.2 Sutherland formülü sabitleri ve örnek dinamik viskozite değeri 

C1=1.458*10
-6

 T0=273.15 Ss=110.4 

T=T0=273.15; µ0=1.716*10
-5

 
Kaynak: https://www.cfd-online.com/Wiki/Sutherland%27s_law , 30 Kasım 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

5.4. Aerodinamik Kuvvetler 

 

Sonda roketleri uçuĢlarının büyük kısmında hipersonik (M>5) uçuĢ rejiminde bulunurlar. 

Aerodinamik sürükleme kuvveti basınç sürüklemesi ve yüzey sürtünmesi olarak iki Ģekilde 

gerçekleĢmektedir. 

 

Basınç sürükleme kuvvetinin tayininde kullanılan çeĢitli yöntemlere aĢağıda yer verilecektir. 

 

5.4.1. Hipersonik akıĢ- Newton teorisi 

 

Newton teorisi, hipersonik hızlarda gerçeğe yakın sonuçlar verebilmektedir. Newton teorisi, 

hareketli cisme çarpan hava parçacıklarının yüzey normali yönündeki momentumlarını cisme 

aktardıkları, teğet yöndeki momentumlarını ise korudukları varsayımına dayanır.  

 

Karman (1963) tarafından, akıĢ yönüne göre α açısı kadar eğimli bir düz plakaya uygulanan 

kuvvet aĢağıdaki formülle verilmektedir: 

 

(Kütle akısı*hız değiĢimi)=(ρ∞V∞Asinα)( V∞sinα)= ρ∞V∞
2
Asin

2
α (5.9) 

 

F= ρ∞V∞
2
Asin

2
α (5.10) 

 

F/A= ρ∞V∞
2
sin

2
α (5.11) 

 

p-p∞= ρ∞V∞
2
sin

2
α (5.12) 

 

Basınç katsayısı, tanım gereği 
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p
2

p-p
C =

1
ρ V

2



 

 (5.13) 

 

Yukarıdaki denklemler birlikte kullanıldığında, 

 

Cp=2 sin
2
α (5.14) 

 

Bu denklem sadece yüksek süpersonik ve hipersonik akıĢlarda kullanılabilir. Ses altı ve 

transonik hızlarda kullanılamaz. M∞ ve α arttıkça, denklemin doğruluk payının arttığı 

değerlendirilmektedir. Anderson (1990), Ģok denklemlerinin, Mach sayısı arttıkça, Newton 

teorisinde öngörülen değere yakınsaması nedeniyle, yaklaĢımın doğruluğunun Γ (izantropik 

geniĢleme faktörü)  değerinin 1‟e yakın olduğu moleküler ayrıĢma içeren akıĢlarda arttığını 

ifade etmektedir. 

 

5.4.2. DatCom ampirik yaklaĢımı 

 

Hareket denklemlerinin çözümü için CD değerine ihtiyaç olduğu bilinmektedir. Box et al. 

(2009), ABD Hava Kuvvetleri Kararlılık ve Kontrol Metodu (Datcom) denklemlerinden 

yararlanarak,  sürükleme kuvvetini gövde sürüklemesi ve taban sürüklemesi olarak ikiye 

ayırmaktadır. AĢağıdaki denklemler sürekli atmosfer Ģartlarında kullanıma uygundur. 

 

Viskoz sürükleme katsayısı, aĢağıdaki bağıntılarla hesaplanabilir: 

 

f c0.5

1.328
C ,          Re Re

Re
   (5.15) 

 

f c0.2

0.074 B
C ,  Re Re

Re Re
    (5.16) 

 

c 0.2 0.5

0.074 1.328
B Re *

Re Re

 
  

 
 (5.17) 
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ρVL
Re

μ
  (5.18) 

Rec akıĢ için kritik Reynolds sayısıdır. Rec  için 10
5
 değeri kullanılacaktır. L karakteristik 

uzunluk olup, roket gövdesi için toplam roket uzunluğu olarak alınabilir.  

 

Gövde sürüklemesi, aĢağıdaki denklemle verilmektedir: 

 

 
b

fD fb 3

b 

b

L60
C 1 0.0025* *C

dL

d

 
 
 

   
  
  
  

 (5.19) 

 

Bu denklemde, L toplam roket uzunluğunu, db roketin maksimum çapını, Lb ise roket gövde 

uzunluğunu (burun hariç) ifade etmektedir. Yukarıdaki denklem, L/db oranının çok düĢük 

olması (L/db <3) durumunda, sürükleme kuvvetinin nispeten fazla olacağını ortaya 

koymaktadır. 

 

Taban sürüklemesi, roketin en alt kısmında sınır tabaka ayrılması nedeniyle oluĢan düĢük 

basın bölgesi ve buna bağlı olan sürüklemeyi ifade etmektedir. Denklem, aĢağıdaki Ģekilde 

ifade edilmektedir: 

 

   

3

d

D b D fb

b

d
C 0.029*   / C                 

d

 
  

 
 (5.20) 

 

Ġlk aĢamada, kanatçıkların etkisi ihmal edilirse; 0 derece hücum açısı için  sürükleme 

katsayısı: 

 

   D D fb D b
C C C   (5.21) 
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Box et al. (2009), kanatçıklara iliĢkin sürükleme kuvvetini aĢağıdaki formülle vermektedir. 

 

f0

fpf
D f 2

m f

A2*T
C =2C *(1+ )*4*n*

l (π*d )
  (5.22) 

Bu denklemde, Cf viskoz sürükleme katsayısını, Tf kanatçık kalınlığını, lm orta noktadaki veter 

uzunluğunu, df gövde çapını, Afp kuĢbakıĢı kanatçık yüzey alanını temsil etmektedir. 

 

Belirli bir hücum açısı altında, kanatçıklarda oluĢan sürükleme kuvveti aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilebilir. 

 

fp2 fe
Df(a) fb bf2 2

f f

1.2*A *4 (A *4)
C =α *[ +3.12(k +k -1)* ]

π*d π*d
            (5.23) 

 

Bu denklemde α hücum açısını, Afp toplam kanatçık yüzey alanını, Afe toplam kanatçık 

alanını, kfb ve kbf gövde ile kanatçık için etkileĢim katsayılarını ifade etmektedir. 

 

2

fb s sk =0.8065R +1.1553R   (5.24) 

 

2

bf s sk =0.1935*R +0.8174*R +1  (5.25) 

 

Bu denklemde, Rs kanatçık açıklığının gövde çapına oranıdır. 

 

Toplam kanatçık sürükleme katsayısı, ise aĢağıdaki formülle bulunabilir: 

 

CDf=CDf(0)+CDf(a)   (5.26) 

 

Böylece, toplam sürükleme kuvveti; 

 

   D Df D fb D b
C =C +C +C   (5.27) 
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SıkıĢtırılabilirlik etkilerini göz önüne almak için, sürükleme denkleminde aĢağıdaki düzeltme 

yapılabilir: 

 

 
D

D 0.5
2

C
C    ,Mach 0.9  

1 Mach
 


 (5.28) 

 

 
D

D 0.5
2

C
C  ,  0.9 Mach 1.1  

1 0.90
  


 (5.29) 

 

 
D

D 0.5
2

C
C    ,Mach 1.1

Mach 1
 


 (5.30) 

 

5.4.3. Seyrek gazlar için sürükleme katsayısı 

 

Sürükleme katsayısına iliĢkin denklemler, havanın sürekli bir yapıda olduğu kısımda 

uygulanabilir. Yoğunluğun önemli ölçüde azaldığı, moleküller arası uzaklığın önemli ölçüde 

artığı, moleküller arası ortalama serbest uzaklığın cisme iliĢkin karakteristik uzunluğa göre 

çok arttığı durumlarda, seyrek gaz dinamiği yaklaĢımları uygulanmaktadır. Atmosfere iliĢkin 

seyreklik krititerini ortaya koymak için yeni bir boyutsuz değiĢken belirlenebilir: 

 

Kn (Knudsen sayısı)= Mach/Reynolds sayısı 

 

AkıĢta Kn ≥0.1 olan kısım seyrek gaz dinamiği yaklaĢımlarıyla, Kn <0.1 olan kısım ise 

süreklilik varsayımı altında incelenebilir. Hadjiconstantinou (2006) ve Xiao ve Tang (2017), 

Navier Stokes çözümlerinin Knudsen sayısının 0.1‟den büyük olduğu durumda deney 

sonuçlarından uzaklaĢmaya baĢladığını ortaya koymaktadır.  

 

Seyrek gaz dinamiği kapsamında sürükleme kuvvetinin tayini teknolojik ilginin yüksek 

olduğu önemli bir problemdir. Konu, roketlerin, alçak yer yörüngesindeki uyduların, 
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atmosfere geri giriĢ yapan uzay nesnelerinin davranıĢını yakından ilgilendirmektedir. 

Süreklilik varsayımı altında, genellikle sürükleme kuvveti, aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilebilmektedir: 

  

 D C =f Mach, atak açısı  (5.31) 

 

Benzer Ģekilde, seyrek gaz dinamiği Ģartlarında sürükleme katsayısı aĢağıdaki Ģekilde ifade 

edilebilir: 

 

 DC =f Kn, atak açısı         (5.32) 

  

Sengers et al. (2014), seyrek atmosfer (yüksek Knudsen sayısı) Ģartlarında,  sürükleme 

katsayısını aĢağıdaki Ģekilde ortaya koymuĢtur: 

 

11
D 0

0

C
C  C 1 Kn

C

 
  

 
 (5.33) 

 

C0 ve C1/C0 parametrelerinin farklı Ģartlarda aldığı değerleri ortaya koymak için Sr (hız oranı) 

değiĢkenine yer verilecektir. Hız oranı, hızın termal moleküler hıza oranı olup aĢağıdaki 

Ģekilde ifade edilmektedir. 

 

0.5

r

γ
S Mach*

2

 
  

 
          (5.34) 

 

Sengers et al. (2014), farklı hız oranlarında, bir disk için Sr, C1/C0 ve C0 parametrelerini 

aĢağıdaki tabloda yer alan Ģekilde vermektedir: 
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Tablo 5.3 Seyrek gaz sürükleme katsayısı parametreleri 

Sr C0 C1/C0 

0.1 4.04* Sr
 -1 

-0.36* Sr 

0.5 4.21* Sr
 -1 

-0.48* Sr 

1 4.72 -0.77* Sr 

2 3.14 -0.60* Sr 

3 2.59 -0.43* Sr 

5 2.39 -0.38* Sr 

7.5 2.25  -0.34* Sr 

10 2.19 -0.32* Sr 

15 2.12 -0.29*Sr 

20 2.09 -0.26* Sr 

30 2.06 -0.26* Sr 

40 2.04 -0.23* Sr 

50 2.04 -0.23* Sr 

∞ 2.00 -0.213*Sr 

 

Sürükleme katsayısı parametreleri, Sr temelinde interpolasyon ile saptanabilir. ÇalıĢmada, ara 

Sr değerlerinde sürükleme katsayısı paramatrelerinin belirlenmesi için lineer interpolasyon 

kullanılmıĢtır. 

 

Böylece, sürükleme katsayısı için ilk yaklaĢım olarak kullanılabilecek değerler sağlanmıĢ 

olmaktadır.  

 

5.4.4. Süpersonik akıĢ-Taylor Maccoll yaklaĢımı 

 

Taylor Maccoll yaklaĢımı, eksenel simetrik süpersonik akıĢı incelemek için geliĢtirilmiĢtir.  

Koniler ve koni benzeri geometrilere, sonda roketlerinde sıklıkla rastlanmaktadır.  

 

Taylor Maccoll yaklaĢımı, süpersonik hızlarda basınç dağılımını, böylece kaldırma sürükleme 

kuvvetlerini saptamak için kullanılan bir yaklaĢımdır. 

 

AĢağıdaki denklemler Anderson (1990) tarafından detaylı olarak verilmektedir. 
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ġekil 5.1 Koni üzerinde eksenel simetrik süpersonik akıĢ 

 

Kaynak: Anderson (1990) 

 

ġok dalgası ile nesne arasında kalan bölgede hız, basınç değerlerini elde etmek için Taylor 

Maccoll yönteminden yararlanılmaktadır. AĢağıdaki varsayımlar uygulanmaktadır: 

 

 0  eksenel simetrik akıĢ






  (5.35) 

 

 0  akıĢ özellikleri Ģok arkasındaki çizgiler boyunca sabittir
r





   (5.36) 

ġekil 5.2 Koni üzerinde akıĢ 

 

Kaynak: Anderson (1990) 

 

Dairesel koordinatlarda süreklilik ve momentum denklemlerinin, eksenel simetrik akıĢ ve akıĢ 

özelliklerinin Ģok arkasındaki çizgiler boyunca sabit olduğu varsayımlarının kullanılmasıyla, 



49 

 

kısmi diferansiyel denklemler, koni üzerindeki süpersonik akıĢ için adi diferansiyel denkleme 

dönüĢür. Denklemin türetilmesine iliĢkin detaylar Anderson (1990) tarafından verilmiĢtir.  

 

2 2 2
2 r r r r r r
r r r2 2

dV dV d V dV dV d Vγ 1 dV
1 V 2*V cotθ   V 0

2 dθ dθ dθ dθ dθ dθ dθ

       
            

       

.   (5.37) 

 

/rV dV d    (5.38) 

 

Taylor Maccoll analizine iliĢkin detaylı adımlar aĢağıda verilmektedir. 

 

Adım 1) Verilen Mach sayısı ve koni açısı için bir Ģok açısı tahmin edin ve eğik Ģok 

denklemlerini kullanarak Ģok arkasındaki hızı belirleyin. 

 

Adım 2) Taylor Maccoll diferansiyel denklemini sayısal olarak Vθ=0 eĢitliği sağlanana kadar 

entegre edin. 

 

Adım 3) Vθ=0 eĢitliği koni yüzeyinde (θ=θsurface) sağlanmalıdır. Eğer sağlanmıyorsa Ģok 

açısını değiĢtirerek Adım 1‟e dönün. 

 

Adım 4) Vθ=0 koni yüzeyinde sağlanıyorsa, izentropik eĢitliklerden yararlanarak koni 

yüzeyindeki ve koni yakınındaki çizgiler boyunca basınç değerlerini elde edin. 

 

 

5.4.5. Hipersonik akıĢ-modifiye Newton teorisi 

 

Hipersonik akıĢ için Newton teorisi, basınç dağılımının hesabında Mach sayısını hesaba 

katmamaktadır. Yüksek Mach sayıları (M>10) için geçerli olarak değerlendirilebilecek bu 

yaklaĢım, daha düĢük Mach sayılarında çözümde hataya yol açmaktadır. Bu nedenle, 

modifiye Newton teorisi geliĢtirilmiĢtir.  Bu teoride, akıĢ stagnasyon noktasında, normal Ģok 

eĢitliği kullanılmaktadır. AĢağıdaki denklemler, Anderson (1990) tarafından verilmektedir. 
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2 γ 1
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1
2 γ 1

M
γ 1 *  

2P

P
2γM γ 1
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  (5.39) 

 

 

γ
2 γ 1

Ps 1
2 2γ 1

M
γ 1 *  

2
C      

2γM Mγ 1
* γ

γ 1 γ 1 2



 





 
 

 

   
   

    

  (5.40) 

 

CPs değeri, standart Newton teorisinde sabit 2 olarak alınmaktadır. Modifiye Newton 

teorisinde, stagnasyon noktasındaki basınç normal Ģok denklemleriyle bulunduktan sonra, 

nesnenin geri kalanı üzerindeki basınç dağılımı için Newton teorisi uygulanmaktadır. 

 

p 2

Ps s

C P P
sin θ

C P P






 


  (5.41) 

 

P
2

p p
C

1
*ρ *V

2



 


   (5.42) 

 

2

2 

Ps

p p
 sin θ

1
*ρ *V *C

2



 


    (5.43) 

 

2  2

Ps

p p ρ1
  * *V *C *sin θ

p 2 p

 


 


   (5.44) 

 

2 p
a γ*

ρ





   (5.45) 
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2ρ
γ / a

p





   (5.46) 

 

 2 2  2

Ps

p p 1
  * γ / a *V *C *sin θ

p 2







   (5.47) 

 

 2 2

Ps

p p 1
  * γ*M *C *sin θ

p 2







   (5.48) 

 

 2 2

Ps

p 1
1   * γ*M *C *sin θ

p 2




    (5.49) 

 

Yukarıdaki denklemler cisim üzerindeki basınç dağılımını bulmak için kullanılabilir. Basınç 

dağılımının bilinmesi yoluyla, basınç kaynaklı sürükleme kuvveti ve sürükleme kuvveti 

katsayısı bulunabilir. Viskoz sürükleme, genellikle basınç kaynaklı sürüklemeye göre çok 

daha düĢük olacaktır. (Reynolds sayısının küçüldüğü, AkıĢın laminer hale geldiği ve sınır 

tabakasının geniĢlediği atmosferin üst kısımlarında yerlerde iki sürükleme kuvveti birbirine 

yakın büyüklüklere ulaĢabilir) Koni üzerinde basınç kaynaklı sürükleme kuvveti mevcut 

yaklaĢım ile aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

 

R

n

0

D (P P )2πrdr    (5.50) 

 

Bu denklemde r, koni taban geniĢliğinin yarısını, Pn koni üzerindeki basıncı temsil etmektedir. 

Koni açısının sabit olması durumunda, Pn sabit alınabilir. Ġntegrasyon gerçekleĢtirilirse; 

 

  2

nD P P πR    (5.51) 

 

Denklem (5.41)‟den yararlanılırsa; 
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  2 2

sD P P *sin θ*π*R    (5.52) 

 

   2 2 2

s s

D
2 2 2 2 2

P P *sin θ*π*R P P *sin θD
C  

1 1 1
*ρ *π*R *V    *ρ *π*R *V    *ρ *V

2 2 2

 

     

 
     (5.53) 

 

2

D PsC C *sin θ   (5.54) 

 

Son denklemde, CPs değeri, daha önce verilen Denklem (5.40) ile bulunabilir. 

 

5.5. Atmosfere Yeniden GiriĢ 

 

Atmosfere geri giriĢ aĢaması, uçuĢun önemli bir fazını oluĢturmaktadır. Atmosfere geri giriĢ 

sırasında, atmosferik sürükleme kuvveti ve Ģok dalgaları yapı üzerinde önemli bir yapısal 

stres ve ısıl yük oluĢturmaktadır. Bununla birlikte, atmosfere yeniden giriĢ aĢamasında 

etkiyen temel kuvvetler temelde aynıdır. (Yerçekimi kuvveti, sürükleme ve kaldırma kuvveti) 

Bu bölümde atmosfere yeniden giriĢi ilgilendiren çeĢitli konular ele alınacaktır. Atmosfere 

yeniden giriĢ aĢamasında temel gereklilikler aĢağıdaki gibidir: 

 

 YavaĢlama  

 Termal yönetim 

 Çarpma bölgesinin hassasiyetle tayini 

 

Roket yapısı ve faydalı yükün karakteristikleri, azami yavaĢlama ivmesi üzerinde belirleyici 

olmaktadır. Loh (1968),  insanlı bir uzay kapsülü için yavaĢlama ivmesinin, insan fizyolojisi 

gereği azami olarak yaklaĢık 12 g olması gerektiğini ifade etmektedir. Bu kısıt nedeniyle, 

insanlı uzay kapsüllerinin tasarımı, insansız kapsüllere göre farklılık göstermektedir. 

 

Atmosfere geri giriĢ yapan bir nesne, sahip olduğu kinetik ve potansiyel enerjiyi, büyük 

oranda ısı enerjisine dönüĢtürmektedir. Isı enerjisinin sadece küçük bir kısmının nesne 

tarafından alınması, kalan büyük kısmının ise atmosfere verilmesi gerekir. Aksi durumda, 
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yüksek ısı, atmosfere geri giriĢ yapan kısmın erimesine yol açacaktır. Atmosfere geri giriĢ 

yapan örnek bir sonda roketi kapsülünü ele alalım: AĢağıdaki değerleri kullanalım: 

 

H=200 km; V=2 km/s; M=300 kg  (5.55) 

 

Bu durumda, toplam mekanik enerji, yaklaĢık olarak 

 

Mekanik Enerji=Potansiyel Enerji+ Kinetik Enerji= (m*g*h)+ (0.5*m*V
2
)  (5.56) 

 

Mekanik Enerji=300*9.7*200*10
3
 +0.5*300*(2*10

3
)

2
=1182 MJ  (5.57) 

 

Enerjinin tamamen atmosfere yeniden giriĢ yapan yapıya aktarıldığını ve yapının özgül 

ısısının 900 J/(kg Santigrat) olduğunu varsayalım. Bu durumda,  

 

Mekanik Enerji=Termal Enerji  (5.58) 

 

1182 MJ=300*900*ΔT  (5.59) 

 

ΔT= 1182*10
6
/(300*900)  (5.60) 

 

ΔT= 3546*10
6 
Santigrat derece. (5.61) 

 

Atmosfere geri giriĢ yapan nesne, bu varsayım altında tamamen buharlaĢacaktır. 

 

Faydalı yükün kurtarılması isteniyorsa, ısının atmosfere yayılmasını sağlayacak bir tasarım 

geliĢtirmek gereklidir. Bu tasarımın anahtarı, oluĢan Ģokları cisim üzerinden uzaklaĢtıran küt 

bir nesne mimarisi geliĢtirmekten geçmektedir. Aerodinamik açıdan, küt bir yapı daha fazla 

sürükleme kuvveti yaratmaktadır. Fakat, Ģok dalgalarını nesneden uzak tutmak ve termal yükü 

azaltmak, aerodinamik sürüklemede yaĢanan artıĢtan çok daha önemlidir. 

 



54 

 

Oosthuizen ve Carscallen (1997), hipersonik akıĢta kullanılabilecek Newton teorisine göre, 

konik  (koni yarım açısı 15 derece) bir burun kısmına sahip bir yapı için sürükleme katsayısını 

aĢağıdaki Ģekilde vermektedir. 

 

CD= 2*sin
2
(15)=0.133  (5.62) 

 

Regan ve Anandakrishnan (1993), küt bir yapıya sahip kesik koni biçimindeki bir burun kısmı 

için, Newton teorisi ile elde edilen sürükleme kuvveti katsayısını aĢağıdaki Ģekilde 

vermektedir. 

 

K(koni daralma oranı)=rn/rb=0.5  (5.63) 

 

CD= (1-sin
4
(15) )*K

2
 + 2*sin

2
(15)*( 1- K

2
*cos

2
(15) )=0.188  (5.64) 

 

Sivri burunlu bir koni, aerodinamik verimliliğine karĢın, termal yük nedeniyle genellikle 

kabul edilemez bir çözümdür. Sivri burunlu bir konide, Ģok dalgası, yüzeye yakın 

oluĢmaktadır. ġokun arkasındaki yüksek sıcaklığa sahip bölgenin cisme yakın olması, 

beraberinde yapısal hasarı getirecektir. AĢağıdaki Ģekilde, farklı koni geometrileri için Ģok 

dalgası mimarileri gösterilmektedir. 

 

ġekil 5.3 Farklı koni tipleri için Ģok dalgası 

 
Kaynak:https://www.faa.gov/about/office_org/headquarters_offices/avs/offices/aam/cami/library/online_librarie

s/aerospace_medicine/tutorial/media/III.4.1.7_Returning_from_Space.pdf , 1 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

Çarpma bölgesinin hassasiyetle tayini de atmosfere yeniden giriĢ yapan nesneler açısından 

önemli bir konudur. ParaĢüt sistemi olmayan sonda roketleri için, çarpma bölgesinin tahmin 

edilmesi güvenlik açısından önem taĢımaktadır. ParaĢütlü sistemlerde de iniĢ bölgesine iliĢkin 

bir tahmin geliĢtirmek önemlidir.  
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Atmosfere geri giriĢin üç aĢamada gerçekleĢtiği düĢünülebilir. Atmosfere geri giriĢin ilk 

aĢamasında, düĢük sürükleme kuvveti nedeniyle, yerçekimi ivmesi altında bir hızlanma söz 

konusudur. Hızlanma aĢamasından sonra yer alan ikinci aĢamada, atmosfer yoğunluğunun 

artması sonucunda, 100 g ve üzeri ivmelere ulaĢabilen bir yavaĢlama aĢaması gelmektedir. 

Atmosfere geri giriĢin üçüncü aĢamasında ise, hızın azalması sonucunda, yavaĢlama 

ivmesinde bir azalma gözlemlenmektedir. 

 

5.6. Termal Koruma Teknikleri 

 

Termal kontrol için üç temel tekniğin varlığından bahsedilebilir. Bunlar: 

 Isı bloğu kullanılması, 

 Ablatif termal koruma, 

 Termal radyasyon ile termal korumadır. 

 

Isı bloğu, 1950‟lerden itibaren geliĢtirilen kıtalararası balistik füzelerde kullanılmıĢtır. Bu 

yaklaĢımın basit olmasına karĢın faydalı yük ağırlığını kısıtlaması nedeniyle, ilerleyen 

yıllarda ablasyon ve termal radyasyon yöntemlerine geçilmiĢtir. 

 

Ablasyon ile termal kontrol, faz değiĢimi ile (katıdan gaza geçiĢ) ısı enerjisinin bir kısmının 

emilmesine, ayrıca oluĢan buhar katmanının yüksek sıcaklıkların cisme eriĢmesini 

engelleyecek Ģekilde davranmasına dayanmaktadır. Bu yaklaĢımda, çeĢitli reçineler ve 

elyaflar(cam elyafı, karbon elyaf) kullanılabilmektedir. 

 

Termal radyasyon ile kontrolde, radyatif yayım katsayısı yüksek kaplama ve malzemeler 

kullanılarak, nesne yüzeyinde biriken ısı enerjisinin ısı radyasyonu ile dağıtılması 

gerçekleĢtirilmektedir. Örneğin, bu yaklaĢım, Uzay Mekiğinde, radyasyon yayım katsayısı 

yüksek siyah renkli termal plakalar Ģeklinde kullanılmıĢtır. Bu yaklaĢım, genellikle tek baĢına 

yeterli değildir ve ablasyon ile termal kontrole olan ihtiyaç devam etmektedir. 
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5.6.1. Ablatif Termal Koruma 

 

Bu kısımda, ablatif termal korumaya iliĢkin denklemlere ve bu denklemlerin çözümlerine yer 

verilecektir. Han (2012), ısı radyasyonunun etkilerini ihmal ederek, hareketli sınıra sahip bir 

geometride, aĢağıdaki konveksiyon difüzyon denklemi temelinde 1 boyutlu ablasyon 

davranıĢını incelemektedir.  

 

a

T  T T
  k  ρcV ρc

x x x t

    
  

    
  (5.65) 

 

Sabit ablasyon hızına (Va) eriĢildikten sonra, yukarıdaki denklem aĢağıdaki Ģekilde 

basitleĢtirilebilir: 

 

a

T  T
  k  ρcV 0

x x x

   
  

   
  (5.66) 

 

Ablasyonda kullanılan materyal için k (ısı iletim katsayısı) değerinin düĢük olması nedeniyle, 

alttaki sınır Ģartları kabul edilebilir. Sabit k, c, ρ ve alttaki sınır Ģartlarının kullanılması  

halinde, yukarıdaki denklem analitik olarak çözülebilir. 

 

X=0, T=Tm  ;  X=∞: T= T∞ ;  X=∞: 
T

0
x





 (5.67) 

 

Han(2012), birtakım matematiksel iĢlemlerden sonra, denklemin aĢağıdaki Ģekli aldığını 

ortaya koymaktadır: 

 

T= (Tm- T∞)e 
(-Va/ α)x 

 + T∞ ; α=k/c (5.68) 

 

Ablasyon hızının belirlenmesi için enerji denkleminden yararlanılabilir: 
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 "

s a a m
x 0

T
q ρLV k ρcV T T

x





    


  (5.69) 

 

Yukarıdaki denklemde, L, malzemenin ablasyon enerjisini, qs” ise yüzeye gelen ısı akısını 

simgelemektedir. 

 

 

"

s
a

m

q
V

ρL ρc T T  


 

  (5.70) 

 

Ablasyon hızı ve sıcaklığa iliĢkin elde edilen denklemler analitik olarak çözülebilir. Çözüm 

için ablasyon enerjisi, erime noktası, yoğunluk, özgül ısı, ısı akısı değerlerine ihtiyaç vardır. 

Katı karbon(grafit) için bu değerler aĢağıda sunulmuĢtur. 

 

Risch (1989), katı karbon (grafit) için, L (ablasyon enerjisi) değerini 30 ± 3 MJ/kg olarak 

vermektedir. Diğer fiziksel özellikler, POCO Graphite (2015) belgesinde aĢağıdaki Ģekilde 

verilmektedir: 

 

Tm= 3773 K  (5.71) 

 

k= 70 [W/(m.K)] (T=1000 K değerinde)  (5.72) 

 

c= 1762.6 [J/(kgK)] (T=1000 K değerinde)  (5.73) 

 

ρ=1800 kg/m3  (5.74) 

 

Bu değerler ablasyon hızının ve ablasyon malzemesi içindeki sıcaklığın belirlenmesinde 

kullanılabilir. T∞= 293 K alınabilir. 

 

Isı akısı değeri için literatüre baĢvurmak gereklidir. Finke (1990), atmosfere geri giriĢ yapan 

küt bir koni yapısı için, ısı akısı değerini aĢağıdaki Ģekilde vermektedir: 
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qs” = σTeq
4
, σ=5.672*10-8 W/m2K, Teq,max ≅5000 K  (5.75) 

 

qs” =5.672*10
-8 

*5000
4
 = 35 MW/m

2
 alınabilir. Ġlgili değerler yerine yazılırsa; 

 

Va=35E6/((1800*30E6)+1800*1762.6*(3773-293) )= 0.000538 m/s (5.76) 

 

Azami ısı akısı altında ablasyon, 100 saniye gerçekleĢirse, yanan ablatif madde kalınlığı: 

S=Va*t=0.000538*100=0.0538 metre olur. Gerçekte, ısı akısı daha düĢük değerler de 

alacaktır. Bu nedenle, toplam ablatif madde kalınlığı ihtiyacı daha düĢük olacaktır. 

 

Mevcut analitik yaklaĢım, hızlı bir Ģekilde kavramsal anlayıĢ geliĢtirmek için kullanılmıĢtır. 

Sıcaklığa bağımlı fiziksel sabitler, sabit olmayan ısı akısı ve farklı sınır Ģartları içeren 

durumlara iliĢkin çözümler sayısal metotlar (sonlu farklar, sonlu hacimler vb.) kullanılarak 

gerçekleĢtirilebilir.  

 

5.6.2. Termal koruma için kullanılan malzemeler 

 

Sonda roketlerinin burun kısmı ve kanatçıkları yüksek sıcaklıklara maruz kalmaktadır. Bu 

kısımlarda, yüksek sıcaklığa ve akustik yüklere dayanıklı, elastik dayanımı yüksek, bal peteği 

destekli karbon elyaf içeren kompozit yapılar önemli ağırlık ve dayanım avantajları 

sağlamaktadır. Bal peteği yapısı, faydalı yükün akustik yüklerden korunmasını sağlamakta ve 

elastik dayanımı arttırmaktadır. Karbon elyafla birlikte çeĢitli ısı dayanımı yüksek reçineler 

(fenolik, fenoliğin pirolizi neticesinde üretilen karbon reçine, polimit) kullanılmaktadır. 

Karbon kompozit yapının yüksek sıcaklıklarda oksitlenmesi nedeniyle, kaplanması 

gerekmektedir. Bu yapının üzerinde silisyum karbür ve bor bileĢenleri içeren kaplamalar 

uygulanmaktadır. Son olarak, bu yapının üzerine ablatif (sıcaklık altında süblimleĢerek 

koruyucu tabaka oluĢturan tabaka) kaplamalar uygulanabilmektedir. Apogee Rockets 

(2014)‟de anlatıldığı üzere, cam elyafı, polyester, alüminyum oksit gibi eriĢim zorluğu 

olmayan pek çok malzemeden ablatif kaplama üretilmesinde yararlanılabilmektedir. Çin‟in 

uzay programının baĢlangıcında empregne ahĢaptan ısı kalkanı yaptığı ve baĢarıyla atmosfere 
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geri giriĢ testini gerçekleĢtirdiği bilinmektedir.
1
 Bu bilgiler ıĢığında, ablatif kaplama 

teknolojisinin ülkemizde de geliĢtirilebileceği değerlendirilmektedir. 

 

Ülkemizde karbon elyaf hammaddenin üretimi konusunda bir altyapı bulunmaktadır.
2
  

 

Ülkemizde uzay Ģartlarına uyumlu yüksek sıcaklık dayanımlı reçine (grafen, polimit, fenolik 

vb.) geliĢtirme konusunda yeterli araĢtırma olmadığı, bununla birlikte fenolik reçine üretme 

kapasitesi bulunduğu değerlendirilmektedir. Ayrıca karbon fenolik ısı kalkanları, silisyum 

karbür ve bor karbür kaplama malzemeleri üzerine araĢtırma ve geliĢtirme faaliyetleri 

yürütülmektedir.
3,4

 

 

Ülkemiz dünya bor hammaddesi üretiminin yaklaĢık yarısını gerçekleĢtirmektedir.
5
 

Ülkemizde, roket teknolojisi için önem arz eden elementer bor üretimi konusunda da 

çalıĢmalar yürütülmektedir. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile bir savunma sanayi 

firması tarafından yürütülen bir proje kapsamında, 400 dolarlık bordan ton değeri yaklaĢık 4 

milyon dolar olan yüzde 96 saflıkta elementer bor ürünü elde edilmiĢtir.
6
Ülkemizde 

geliĢtirilecek bor bileĢiklerinden roket burnunun termal izolasyonu için yararlanılması 

mümkündür. 

 

Karbon fenolik ısı kalkanının uzay Ģartlarına uyumunun kontrol edilmesi için çeĢitli testler 

yapılması gerekmektedir. Bu tip testler genellikle ark jet test düzeneklerinde yapılmaktadır. 

NASA Technology Roadmap TA 14: Thermal Management Systems (2015) dokümanında, 

NASA, geliĢtirdikleri termal koruma malzemelerinin mevcut kapasite ve özelliklerine yer 

vermiĢ, atmosfere giriĢ kapsüllerinde kullanmak üzere 1E7 W/m
2 
üzerinde termal koruma 

sağlayacak karbon-fenolik kompozit ısı kalkanı malzemesini geliĢtirmeyi hedeflediğini 

                                                

 

1
 http://www.astronautix.com/f/fsw.html, 2 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

2
 http://www.dowaksa.com/ , 2 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

3
 https://polen.itu.edu.tr/xmlui/handle/11527/9421 , 2 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

4
 https://polen.itu.edu.tr/xmlui/handle/11527/11470 , 2 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

5
 http://www.boren.gov.tr/tr/bor/bor-uretimi , 2 Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 

6
 http://www.trthaber.com/foto-galeri/400-dolarlik-bor-4-milyon-dolarlik-yakit-katkisina-cevrildi/13224.html , 2 
Aralık 2017 tarihinde eriĢildi. 
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açıklamıĢtır. Ülkemizde, geliĢtirilen karbon fenolik malzemelerin 4.5E5 W/m
2
 seviyesinde 

kızılötesi ısıl akıyla testlerinin gerçekleĢtirildiği bilinmektedir. Bu konuda, Mağdala (2009), 

ülkemizde çalıĢma yapmıĢtır. 

 

Isı kalkanı malzemelerine yönelik aĢağıdaki alternatifler ABD‟de geliĢtirilmiĢtir. Isıl kalkanı 

malzemeleri ihracat kontrolüne tabidir, bu malzemeler üzerinde ihracat kısıtlamaları 

uygulanabilir. Ülkemizde bu malzemelerin geliĢtirilmesinin önemli olduğu 

değerlendirilmektedir. 

 

SLA-561V: Görece düĢük termal koruma kapasitesine sahiptir. Uygulanması nispeten 

kolaydır, el spreyi ile uygulanabilmektedir. Robotik Mars görevlerinde kullanılmıĢtır. DüĢük 

toplam basınç ve 1E6-2E6 W/m
2
 ısı akı bandında kullanım bulmaktadır. (NASA, 2015) SLA-

561V kimyasal içeriği aĢağıda sunulmaktadır.  

 

ġekil 5.4 SLA-561V kimyasal içeriği 

 
Kaynak: Zaikov (1995) 

 

PICA: Fenolik empregne karbon ısıl kalkanıdır. DüĢük ve orta basınç seviyelerinde 1.4E6 

W/m2 ısı akı değerine kadar test edilmiĢtir. (NASA, 2015) Küçük plakalar halinde 

üretilmekte ve daha sonra bu plakalar birleĢtirilmektedir. 

 

Avcoat: DüĢük ve orta basınçlarda 9E6 W/m
2 
ısı akısına kadar test edilmiĢtir. Williams (1992) 

tarafından içeriği Ģu Ģekilde rapor edilmektedir: Fenolik mikrobalonlar, novolak reçine, 

fenolik 3/8” balpeteği. 
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Karbon elyaf-Karbon reçine kompozit: Kısa süreli olarak 1E7 W/m
2
 ısı akısına kadar test 

edilmiĢtir. Karbon reçine fenoliğin piroliziyle elde edilmektedir. (NASA, 2015) 

 

Karbon elyaf-fenolik reçine kompozit: 3E7 W/m
2 
ısı akısına ve 7 atm toplam basınca maruz 

kalacağı uçuĢ ortamlarında kullanılmıĢtır. (NASA, 2015) 

 

Ülkemizde, karbon elyaf-fenolik reçineden oluĢan ısı kalkanı geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar 

yapılmıĢtır. Mağdala (2009) tarafından Ġstanbul Teknik Üniversitesinde bu tip bir test 

düzeneği kullanılmıĢtır. 

 

Ülkemizde bulunan üretim kapasitesi ve farklı malzemelerin özellikleri dikkate alındığında, 

fenolik reçine ve karbon elyaf kompozitle üretilecek ısı kalkanlarının sonda roketlerinde de 

kullanılabileceği değerlendirilmektedir. 

 

5.7. ParaĢütlü Kurtarma Sistemleri 

 

Sonda roketleriyle taĢınan faydalı yükleri paraĢütlü kurtarma sistemleriyle kurtarmak yarar 

sağlayabilmektedir. Ayrıca, düĢen motor kısımları ve faydalı yük kısmı için paraĢütlü 

kurtarma sistemlerinin kullanılması, çarpma hızını 10 m/s mertebesine indirerek, bu 

nesnelerin çevreye verebileceği zarar potansiyelini oldukça azaltmaktadır. 

 

Sonda roketlerinde kullanılan paraĢütlü kurtarma sistemleri genellikle iki paraĢütten oluĢur. 

Ġlk önce, daha küçük yüzey alanına sahip olan fakat kurtarılan kısma stabilite kazandıran 

yardımcı paraĢüt açılır. Bu paraĢütün hızı düĢürmesinin ardından ikinci olarak ana paraĢüt 

açılır. Ana paraĢütün açılımında, tam açılmadan önce kısmi açılımı sağlayacak ek ip 

uygulaması görülmektedir. Bu ipler hızın daha da azalmasının ardından tetiklenen kesicilerle 

kesilerek ana paraĢütün tam olarak açılması sağlanmaktadır. ParaĢütlerin sürükleme 

katsayısını saptamak için gerekli testler rüzgar tünellerinde yapılabilmektedir.  

 

Jorgensen (1982) ana paraĢüt tasarımındaki kritik hususları ele almaktadır. Ana paraĢüt 

tasarımındaki önemli bir parametre,  en/boy  oranıdır. Bu oranın çok düĢük olması, sürükleme 
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kuvvetini kısıtlarken, belli bir değerin üstünde olması durumunda ise paraĢütte kararlılık 

problemleri ve yüksek açılma yükleri oluĢturmaktadır. En boy oranı için tasarım değeri, 

genellikle 0.25-0.35 aralığındadır. Dört kollu paraĢütler için, sürükleme katsayısı, en/boy 

oranı, Mach sayısı ve Reynolds sayısına bağlı olmakla birlikte, genellikle 0.6-0.8 

aralığındadır.  Jorgensen (1982) tarafından verilen aĢağıdaki tablo, rüzgar tüneli verileri 

temelinde, farklı paraĢüt geometrileri için aerodinamik davranıĢın değiĢimini göstermektedir. 

 

Tablo 5.4 Farklı paraĢüt geometrileri için aerodinamik davranıĢın değiĢimi 

Geometri Ortalama 

Denge 

Hücum Açısı  

Fizibil 

Denge 

Hücum 

Açısı 

Aralığı 

Ortalama 

dCx/da 

Cx‟in denge 

hücum 

açısında 

standart 

sapması 

Yarıküre 57
0
 56

0
-59

0
 0.63 rad

-

1 
± 0.025 

2:1 Boy/En Oranlı 

Dört Kollu 

68
0
 67

0
-69

0
 0.52 rad

-

1
 

± 0.013 

3:1 Boy/En Oranlı 

Dört Kollu 

90
0
 80

0
-90

0
 0.17 rad

-

1
 

± 0.015 

4:1 Boy/En Oranlı 

Dört Kollu  

90
0
 87

0
-90

0
 0.92 rad

-

1
 

± 0.035 

5:1 Boy/En Oranlı 

Dört Kollu 

90
0
 88

0
-90

0
 0.86 rad

-

1
 

± 0.024 

Kaynak: Jorgensen (1982) 

 

ġekil 5.5 Dört kollu ana paraĢüt 

 
Kaynak: Jorgensen (1982) 
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Silbert et al. (1995), Black Brant V sonda roketinde kullanılan paraĢüt sistemine iliĢkin 

verileri sunmaktadır. Tam açılma halinde ana paraĢüt yüzey alanı, yardımcı paraĢütün yüzey 

alanından 9 kat daha büyüktür. ParaĢüt ağırlığını toplam ağırlık içinde oldukça küçük bir 

kısmı oluĢturduğu görülmektedir. Çarpma hızı, nispeten yüksek olan bu sistem, denize iniĢ 

için tasarlanmıĢtır. Karaya iniĢ için tasarlanan sistemlerde daha düĢük bir çarpma hızı tercih 

edilebilir. Black Brant V sonda roketi için tasarlanan ve yukarıda değinilen paraĢüt sistemi, 

azami 6100 metre irtifada ve 11.97 kPa dinamik basınçta devreye girmektedir. 

 

ġekil 5.6 Black Brant V sonda roketi C-52730 paraĢüt sistemi 

C-52730 paraşüt sistemi Sürükleme Yüzey Alanı (m2) 

  Yardımcı Paraşüt Ana paraşüt 

Kısmi Açılma 1.05 8.45 

Tam Açılma 2.68 24.47 

Faydalı Yük Ağırlığı Toplam Paraşüt Ağırlığı Çarpma Hızı 

226.8 kg 7.2 kg 12.3 m/s 
Kaynak: Silbert et al. (1995) 

 

Küçük faydalı yükleri yavaĢlatmak için geliĢtirilmiĢ bir paraĢüt sistemine iliĢkin detaylar,  

Thomas (1999) tarafından verilmektedir.  Bu sistem de, yardımcı ve ana paraĢütten 

oluĢmaktadır. Toplam paraĢüt sistemi ağırlığı, sadece 2 kilogramdır. ParaĢüt sistemi, yerden 3 

km yükseklikte açılmaya baĢlamaktadır. Sistem, 7 m/s yere(denize) iniĢ hızı için yaklaĢık 16 

kg faydalı yük indirme kapasitesine sahiptir. Black Brant V‟de olduğu gibi daha yüksek 

hızlarda iniĢ gerçekleĢtirilmesi durumunda, faydalı yük taĢıma kapasitesi, aĢağıda verilen 

terminal hız formülünden anlaĢıldığı üzere daha yüksek olmaktadır.  

 

Terminal hız, VT= (2W/(CD* ρ *S))
0.5 
olarak tanımlanır.  (5.77) 

 

Tablo 5.5 ParaĢüt sistemi parametre değerleri 

  Yardımcı paraĢüt Ana paraĢüt 

Yüzey Alanı (m
2
) 0.66 8.3 

Sürükleme Katsayısı 0.34 0.6 

En/boy oranı (w/L) - 0.263 
Kaynak: Thomas (1999) 
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5.8. Atmosferik Hareketlerin (Rüzgar) Modellenmesi 

 

Roket hareketine etki eden önemli parametrelerden birisi de atmosferik hareketlerdir. Ġrtifaya, 

enlem ve boylam derecelerine bağlı olarak ortalama rüzgar profillerinin çıkarılması uzun 

yıllardır sürdürülen bir araĢtırma konusudur. ÇeĢitli sonda roketleri, meteorolojik uydular ve 

yerde kurulu optik gözlem istasyonları, atmosfer hareketlerini ölçümlemektedir. Bu 

gözlemlere dayalı olan birtakım atmosfer gözlem modelleri oluĢturulmuĢtur. Bu modellerden 

en yenisi ve en kapsamlı olanlardan birisi, Drob et al. (2015) tarafından  oluĢturulan, Yatay 

Rüzgar Haritası(2014)‟dır. Drob et al. (2015), atmosfer modelinin 73 milyon adet ölçüm 

verisi temelinde oluĢturulduğunu ifade etmektedir.  Model, rüzgar hareketlerinin sebebini 

açıklaya çalıĢmamakta, sadece var olan ölçümleri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Bu 

modelle oluĢturulan haritalarda, 50 km ve üzeri irtifalarda, 50 m/s bandında yüksek yatay 

rüzgar hızlarının oluĢabildiği görülmektedir. Rüzgar hızlarının böyle yüksek irtifalarda bile 

oluĢabilmesi, kararlı bir roket tasarımına olan ihtiyacın önemini ortaya koymaktadır. 

 

Rüzgarın modellenmesi için, literatürde yararlanılabilecek pek çok çalıĢma mevcuttur. Turgut 

ve Usanmaz (2012), ICAO tarafından sağlanan rüzgar hızı modeline yer vermektedir. Bu 

model, ilk kademe için kullanılabilir. 

 

ICAO modeli:  

V= (2*h/308 + 47)*0.514444 [m/s]  (5.78) 

 

Burada, h irtifayı (m) temsil etmektedir.  

 

Turgut ve Usanmaz (2016), Türkiye için bu modeli gözlemsel veriler ıĢığında geliĢtirmiĢtir. 

 

V=(2*h/308 + 26)*0.514444 [m/s] , Ġrtifa<25000 ft (5.79) 

 

V=(h/308  +50) *0.514444 [m/s] , Ġrtifa>25000ft (5.80) 

 

Burada, h irtifayı (m) temsil etmektedir.  
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Usanmaz ve Turgut (2012) rüzgar hızına iliĢkin Türkiye üzerinde elde edilen gözlemleri, var 

olan çeĢitli modellerle kıyaslamaktadır. AĢağıdaki grafikte, Türkiye için hazırlanan modelin, 

gözlem verilerini daha yakından takip ettiği görülmektedir. 

 

ġekil 5.7 Rüzgar hızının modellenmesi 

 
Kaynak: Usanmaz ve Turgut (2012) 

 

Hedin vd. (1993), 120 km‟ye kadar ortalama rüzgar hızına iliĢkin  farklı enlemler için 

grafikler ortaya koymuĢtur. ÇalıĢmasında deney ve gözlem verilerinden yararlanmıĢtır. 

 

Randell (1992), 48 km‟ye kadar farklı enlem değerlerine yönelik rüzgar haritalaması 

yapmıĢtır. ÇalıĢmasında deney ve gözlem verilerinden yararlanmıĢtır.  Bu çalıĢma, 

Hedin(1993) tarafından ortaya konan verilere göre daha yüksek veri yoğunluğu 

sağlamaktadır. Ayrıca, rüzgar hızını, atmosferik basınç cinsinden vermektedir. AĢağıda, 

Randell (1992) temelinde hazırlanan bir rüzgar model bulunmaktadır. AĢağıdaki harita, 40 

derece kuzey enlemi için hazırlanmıĢtır. 
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ġekil 5.8 Rüzgar hızının modellenmesi, Randell(1992) modeli 

 
Kaynak: http://showcase.netins.net/web/wallio/MZW.html, 3 Ocak 2018 tarihinde eriĢildi. 

 

ġekil 5.9 Kuzey yarım küre orta enlemler rüzgar haritası. 

 
Kaynak: Hedin vd. (1993) 
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Modellemede aĢağıdaki verilerden yararlanılmıĢtır: 

 0-13 km arasında: Usanmaz ve Turgut (2012) Türkiye rüzgar modeli. 

 13 km üstünde Hedin (1993) ve Randell (1992) tarafından kuzey yarımküre orta 

enlemler için sağlanan rüzgar hızı gradyan verileri. 

 

Böylece mevcut modeller daha hassas sonucu sağlayacak Ģekilde sentezlenmiĢtir.  
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6. ROKET STABĠLĠTESĠ 

 

Rüzgar gibi atmosferik bozucu etkilerin altında, roketin yörüngesinden çıkmaması için stabil 

roket tasarımlarına ihtiyaç duyulmaktadır. Roket stabilitesi ve statik marjin, roket basınç 

merkezinin, roket ağırlık merkezinden daha geride (kuyruğa daha yakın) olmasıyla sağlanır. 

Bunu sağlamanın temelde iki yolu vardır: 

 

1. Roket burun kısmına ekstra ağırlık yükleyerek ağırlık merkezini öne çekmek 

2. Roket/kademe kuyruk kısmına kanatçık ilave ederek (basınç merkezini geriye 

çekmek) 

 

Sonda roketlerinde genellikle ikinci yaklaĢım uygulanmaktadır. Roketin ebatları, burun 

tasarımı ve roketin tabi olduğu hücum açısı aralığı, kanatçık alanının toplam büyüklüğünü 

saptamak açısından önemlidir. 

 

Roketin burun, gövde ve kanatçıklar kısımları üzerinde geliĢen dinamik basınçla 

boyutsuzlaĢtırılmıĢ normal kuvvet bileĢenleri (N‟) ve normal kuvvet bileĢenlerinin roket 

üzerindeki konumu bilinirse, roket için basınç merkezi bulunabilir.  

 

6.1. Ses Altı Hızlarda Basınç Merkezinin Bulunması, Barrowman YaklaĢımı 

 

Barrowman (1967), ses altı hızlarda basınç merkezinin bulunması için, burun ve kanatçık 

etkilerini göz önüne alan bir model geliĢtirmiĢtir. Bu modelde, basınç merkezi aĢağıdaki 

Ģekilde bulunmaktadır: 

' '

nose n fin f
cp ' '

nose fin

N *x N *x
x

N N





  (6.1) 

 

Burun kısmındaki normal kuvvet katsayısının türevi dCN,n/dα  için Barrowman (1967) 

aĢağıdaki eĢitliği kullanmayı önermektedir: 
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dCN,n/dα=2  (6.2) 

 

Yukarıdaki denklem kullanılarak burun kısmında dinamik basınçla boyutsuzlaĢtırılmıĢ normal 

kuvvet hesaplanabilir. α, hücum açısını; Anose burun yüzey alanını temsil etmek üzere, burun 

üzerindeki boyutsuzlaĢtırılmıĢ eksenel kuvvet bileĢeni aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

 

N‟nose= (dCN,n/dα)*α*Anose  (6.3) 

 

Barrowman (1967), burun kısmı için basınç merkezinin uç noktasından uzaklığını, toplam 

burun konisi uzunluğunun kesri olarak aĢağıdaki Ģekilde vermektedir. 

 

Tablo 6.1 Konik burun için basınç merkezi 

 Düz koni Ogiv Parabolik 

xn 2/3 0.466 0.5 

 

ġekil 6.1 Farklı burun geometrileri 

Kaynak: Barrowman (1967) 

Barrowman (1967), kanatçık basınç merkezini aĢağıdaki Ģekilde vermektedir. Bu denklemde, 

xf,0 kanatçık kökünde en öndeki noktanın burun ucuna uzaklığını; a kanatçık kök geniĢliğini, b 

kanatçık uç geniĢliğini simgelemektedir. 

 

   

  
  

f f ,0

a b  ab / a ba b * a 2b
x x     

63* a b

   
  


  (6.4) 
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Barrowman (1967), kanatçıktaki normal kuvvet katsayısının türevini aĢağıdaki Ģekilde 

vermektedir. Bu denklemde, a kanatçık kök geniĢliğini, b kanatçık uç geniĢliğini, s kanatçık 

geniĢliğini simgelemektedir. 

 

2

,

2
4* *

1   1 2*

N f

s

dC d
n

d l

a b



 
 
 

 
   

 

  (6.5) 

Bu denklemde yer alan l parametresi aĢağıdaki Ģekilde hesaplanabilir: 

  
22 2l = 0.5 a-b +s   (6.6) 

 

Bu durumda, dinamik basınca bölünmüĢ kanatçık normal kuvvet formülü aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

 

N,f'

fin fin

dC
N *α*A

dα
 .   (6.7) 

 

Bu yaklaĢım daha sonra Galejs (1999) tarafından gövdenin etkilerini de içerecek Ģekilde 

iyileĢtirilmiĢtir. Galejs (1999), gövde için, aĢağıdaki formülü önermektedir: 

 

'

body P 2

α
N 4*A *

π*D
   (6.8) 

 

Bu denklemde, Ap kuĢbakıĢı yüzey alanı olup, silindirik gövde için basitçe gövde uzunluğuyla 

gövde çapının çarpımı değerini alır.  Gövde kısmı için moment kolu aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

xb=Lb/2  (6.9) 

 

Denklemlerin bir araya getirilmesiyle, ses altı hızlar için, basınç merkezi aĢağıdaki Ģekilde 

bulunabilir: 
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' ' '

nose n body body fin f

cp ' ' '

nose fin body

N *x N *x N *x
x

N N N




 
  (6.10) 

 

Bu model, 15 dereceye kadar hücum açılarında iyi sonuçlar vermektedir. Galejs (1999), çeĢitli 

roketlerin basınç merkezlerinin hücum açısıyla değiĢimi bakımından deneysel sonuçlarla 

mevcut model sonuçlarını kıyaslayan aĢağıdaki Ģekli vermektedir.  

 

ġekil 6.2 Hücum açısına bağlı olarak basınç merkezinin konumunun değiĢimi 

 
Kaynak: Galejs (1999) 

 

Ferris (1967), 0.6-1.2 Mach sayısı aralığında Arcas sonda roketi için basınç merkezinin 

konumunu deneysel olarak incelemiĢtir. Bu model için, Mach=0.6 değerinde, basınç merkezi, 

burundan toplam uzunluğun yaklaĢık yüzde 75‟i kadar geridedir. McAtee(1998), Barrowman 

tarafından sağlanan modelin Mach=0.6 değerinde, Ferris tarafından sağlanan modelle uyumlu 

olduğunu ifade etmektedir. 
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ġekil 6.3 Basınç merkezinin Mach sayısıyla değiĢimi 

 
Kaynak: Ferris (1967) 

 

Yukarıdaki Ģekilden anlaĢıldığı üzere, transonik hız aralığında, burun kısmındaki basınç artıĢı,  

kanatçıklardaki basınç artıĢına kıyasla küçük olmaktadır. Bu durumda, basınç merkezi 

olduğundan da daha geriye giderek stabiliteyi arttırmaktadır. 

 

6.2. Ses Üstü Hızlarda Basınç Merkezinin Bulunması, Busemann Ġkinci Dereceden 

Süpersonik AkıĢ Teorisi 

 

Bertin (2008), Busemann ikinci dereceden süpersonik akıĢ teorisinin ince kanatlarda yüksek 

Mach sayılarında bile kullanılabileceğini ifade etmektedir. Bu teorinin kullanılmasıyla, 

kanatçıklar için basınç katsayısı, 

 

    

 

4 2

2

p 22 2

γ 1 *M 4*M  42α
C *α

(M 1) 2* M 1

  
 

 
  (6.11) 

 

Basınç katsayısı, normal kuvvet katsayısının hesaplanmasında kullanılabilir. AĢağıdaki 

denklemde, nfin ise kanatçık sayısını temsil etmektedir. 

 

CNfin=Cp*nfin (6.12) 
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6.3. Burun Konisi Mimarisinin Stabiliteye Etkisi 

 

Bölüm 5‟te ele alınan Newton teorisinden yararlanarak, burun konisinden kaynaklı normal 

kuvvet katsayısı türevlerini hesaplamak ve burun konisi mimarisinin roket stabilitesine 

etkilerini incelemek mümkündür. Grant ve Braun (2010), bu amaçla farklı koni yarım 

açılarına sahip burun konileri için Newton teorisi ile çeĢitli örnek hesaplamalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. AĢağıdaki Ģekiller, Grant ve Braun (2010) tarafından verilmektedir. 20 

derece yana kayma açısı varsayımı altında dik koniler üzerinde oluĢan kuvvetleri irdelemede 

kullanılmıĢtır.  

 

 Elde edilen katsayıların gradyenleri sonlu farklar yoluyla rahatlıkla bulunabilir ve bu katsayı 

gradyenleri stabilite konusunda hesaba katılabilir. Newton yaklaĢımı, yüksek hızlarda burun 

konisinin stabiliteye etkilerini incelemek için iyi bir baĢlangıç noktası teĢkil etmektedir. 

Bununla birlikte, daha hassas sonuçlar elde edebilmek için rüzgar tüneli deneylerine ve 

hesaplamalı akıĢkanlar dinamiği çözümlerine ihtiyaç bulunmaktadır.  

 

ġekil 6.4 Burun konisi için kullanılan koordinat sistemi 

 
Kaynak: Grant ve Braun (2010) 

 

ġekil 6.5 Newton teorisi ile kuvvet katsayılarının elde edilmesi 

 

Kaynak: Grant ve Braun (2010) 
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Yukarıdaki Ģekilde, CBA ile sembolize edilen çözümler NASA tarafından kullanılan 

kavramsal tasarım yazılımı CBAERO‟yu temsil etmektedir. 

 

6.4. Basınç Merkezinin Bulunması, Jorgensen YaklaĢımı  

 

Ses üstü hızlarda basınç merkezinin bulunması amacıyla Jorgensen(1973), bir yaklaĢım 

geliĢtirmiĢtir. GeliĢtirilen model, Barrowman (1967) tarafından sunulan model ve Bertin 

(2008) tarafından sunulan Busemann ikinci dereceden süpersonik akıĢ teorisinin aksine, 

yüksek hücum açılarında da kullanılabilmektedir. Atmosfere geri giriĢ aĢamasında, silindirik 

gövde yapıları üzerinde yüksek hücum açıları oluĢabilmekte, bu da yüksek aerodinamik 

kuvvetlere neden olabilmektedir. Ayrıca, roketin yeterince stabil olmaması da onu yüksek 

hücum açılarına maruz bırakabilir. 

 

Jorgensen (1973), potansiyel inviscid akıĢ yaklaĢımıyla elde edilen aerodinamik kuvvet 

değerleriyle, akıĢın belirli bir hücum açısına sahip olması nedeniyle oluĢan aerodinamik 

kuvvet değerlerini birleĢtirmektedir. Jorgensen (1973), silindir ve silindir-burun konisi 

kombinasyonları için normal kuvvetin 0‟dan 90 dereceye kadar geniĢ bir hücum açısı 

aralığında değerini, deneylerle de doğrulanan bir formülle vermektedir. 

 

          22

N dnC sin α *cos α D*L / π*D / 4 *C *sin α     (6.13) 

 

Burada, Cdn parametresi, Mach ve Re sayılarından etkilenmekle birlikte, yüksek Mach 

sayılarında genellikle 1.2 olarak alınmaktadır. Bu denklem, roket üzerinde normal kuvvet 

katsayısını (kuyruk kanatçığı hariç) hesaplamada kullanılabilir. AĢağıda, farklı hücum açıları 

için elde edilmiĢ CN eğrileri ve normal kuvvet katsayısının roket fines (boy/çap) oranıyla 

değiĢimi gösterilmektedir. ġekillerden görüldüğü üzere, roket atak açısındaki ve fines(boy/en) 

oranındaki artıĢ normal kuvvet katsayısını arttırmaktadır. 
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ġekil 6.6 Farklı fines oranları için normal kuvvet katsayısının hücum açısıyla değiĢimi 

 

 

 

ġekil 6.7 Normal kuvvet katsayısının roket fines oranıyla değiĢimi 
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Jorgensen (1973), burun ve gövde kombinasyonu için moment katsayısını aĢağıdaki Ģekilde 

vermektedir: 

 

 
 

 dn p

cg g
b cg 2

m

ηC A
x xA L x α AC V' sin 2α *cos sin α 

A*D 2 D

   
        

  (6.14) 

 

Bu denklemde, V‟, hacmi, Ab, roket tabanında silindir kesit alanını, A, gövde silindir kesit 

alanını, Ap, gövde kuĢbakıĢı alanını, D, roket çapını, xcg, roket ağırlık merkezini, xg, roket 

geometrik merkezini temsil etmektedir.  

 

Aerodinamik merkez ise aĢağıdaki formülle bulunabilir: 

 

cg m
ac

N

x C
x *D

D C

 
  
 

  (6.15) 

 

AĢağıda, moment katsayısının ve aerodinamik merkezin hücum açısına bağlı değiĢimini 

gösteren Ģekiller sunulmuĢtur.  

 

ġekil 6.8, 6 metre uzunluğundaki kanatçıksız bir roket için, belirli bir atak açısına kadar 

pozitif değerler alan moment katsayısının atak açısının daha da artması durumunda negatif 

değerler aldığını ortaya koymaktadır. 

 

ġekil 6.9, 6 metre uzunluğundaki kanatçıksız bir roket için, aerodinamik merkezin roket 

burnundan uzaklığı gösterilmektedir. Hücum açısı arttıkça aerodinamik merkezin arkaya 

gittiği açık bir Ģekilde görülmektedir. Bu gövdenin basınca etkisinin giderek artmasıyla ilgili 

bir durumdur. DüĢük atak açılarında ihmal edilebilir seviyedeki gövde basınç katsayısı, atak 

açısının artmasıyla baskın unsur haline gelmektedir. Bu, Barrowman yaklaĢımı ile 

bulunamayan bir sonuçtur. 
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ġekil 6.8 Moment katsayısının hücum açısıyla değiĢimi 

 
 

ġekil 6.9 Aerodinamik merkezin hücum açısıyla değiĢimi 
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Jernell (1968) farklı fines oranlarına sahip iki roket için rüzgar tüneli verilerine dayanan 

moment, normal ve eksenel kuvvet katsayılarını ortaya koymaktadır. AĢağıda, bu deney 

sonuçlarını içeren Ģekil verilmektedir. 

 

ġekil 6.10 Deneysel olarak bulunan aerodinamik katsayılar, M=2.36 

 
Kaynak: Jernell (1968) 

 

 

Jorgensen (1973), elde ettiği sonuçları, Jernell (1968) tarafından sağlanan deneysel verilerle 

kıyaslamaktadır.  AĢağıda, bu karĢılaĢtırmayı içeren Ģekil yer almaktadır. 
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ġekil 6.11 Hücum açısına bağlı olarak normal kuvvet katsayısının değiĢimi 

 
Kaynak: Jorgensen (1973) 

 

Jorgensen (1973) modeli tarafından üretilen aerodinamik katsayıların deneysel sonuçlarla 

uyumu, normal kuvvet ve moment katsayıları için iyidir. Eksenel kuvvet katsayısı  (CA) için 

uyum nispeten kötü olduğundan, bu katsayı için geliĢtirilen formülasyona yer verilmemiĢtir.  

 

6.5. Roket Basınç Merkezinin Bulunmasında Ġzlenilen Yöntem 

 

Jorgensen(1973) ve Bertin (2008) tarafından ortaya konan ve yukarıda detayları verilen 

denklemler, gövde-burun kombinasyonu ve kanatçıklar için aerodinamik normal kuvvet 

katsayıları ve bu katsayıların roket üzerindeki konumlarını bulmada kullanılabilir. Böylece, 

roketin genel basınç merkezi tespit edilebilir. Roket basınç merkezi, roketin hızına ve hücum 
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açısına bağlı olarak değiĢmektedir. Roket ağırlık merkezi ise yanan yakıtın miktarına bağlı 

olarak değiĢmektedir. Jorgensen (1973) yaklaĢımında gövde ve burun kombinasyonu için 

Mach sayına doğrudan bir bağımlılık tanımlı olmamakla birlikte, kanatçıklar için kullanılan 

Bertin (2008) yaklaĢımında Mach sayısına bağlı bir değiĢim söz konusudur. 

 

Roket için önemli bir parametre statik marjindir. Statik marjin, basınç merkezi ile ağırlık 

merkezi arasındaki uzaklıktır. 

 

Statik marjin=xp-xcg  (6.16) 

 

Bir kod geliĢtirilerek, roket basınç merkezinin, roket ağırlık merkezinin uçuĢ esnasında 

değiĢimi incelenmiĢtir. Kod vasıtasıyla; 

 

 Toplam normal kuvvet,  

 Roket basınç merkezinin konumu 

 Roket ağırlık merkezinin konumu 

 Roket ağırlık merkezi etrafında oluĢan net moment  

  

Parametrelerinde yanmaya bağlı olarak yaĢanan değiĢmeler incelenmiĢtir. 

GeliĢtirilen kod, belirlenen kanatçık yüzey alanının, uçuĢ boyunca, yeterli statik marjini 

sağlayıp sağlamadığını görmek için de kullanılabilmektedir. AĢağıda, kod çıktıları ile 

hazırlanan Ģekiller sunulmaktadır. Kullanılan rokete iliĢkin parametreler aĢağıdaki tabloda 

özetlenmiĢtir. 

 

Tablo 6.2 Stabilite incelemesi, tek kademeli rokete iliĢkin parametreler 

Roket uzunluğu 6 m 

Roket çapı 0.6 m 

Roket burnu Dik koni 

Roket burnu uzunluğu 1 m 

Kanatçık kök uzunluğu 1.2 m 

Kanatçık uç uzunluğu 0.8 m 

Kanatçık geniĢliği 1 m 
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Kanatçık adedi 6 

Koni ağırlığı 200 kg 

Gövde boĢ ağırlığı 200 kg 

Yakıt Ağırlığı 1600 kg 

Yakıt Yanma Hızı 50 kg/s 

 

Stabilite davranıĢının yanma boyunca incelenmesi için bir sayısal çözümleme yapılmıĢtır. Bu 

çözümlemede, Tablo 6.2‟de yer alan veriler kullanılmıĢtır. 

 

 ġekil 6.12, Mach sayısının zamana bağlı değiĢimini ortaya koymaktadır. Yanma süresi 

boyunca Mach sayısı artmaktadır. 

 

ġekil 6.12 Mach sayısının zamana bağlı değiĢimi 

 

 

ġekil 6.13, basınç merkezinin roket burnundan uzaklığını göstermektedir. Basınç merkezi, 

uçuĢun ilerleyen aĢamalarında öne doğru gelmektedir.  
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ġekil 6.13 Basınç merkezinin zamana bağlı değiĢimi 

 

 

ġekil 6.14, statik marjinin roket yakıtının yanması boyunca değiĢimini göstermektedir. Statik 

marjinin oldukça yüksek seviyede olduğu görülmektedir. Bunda, toplam kanatçık yüzey 

alanının nispeten büyük olması etkilidir. Bununla birlikte, uçuĢun belirli bir aĢamasında, statik 

marjin önemli ölçüde azalmaktadır. Statik marjinin değiĢimine bağlı olarak uçuĢ boyunca 

roketin stabilite davranıĢında birtakım değiĢimler gözlemlenmesi beklenebilir. 

 

ġekil 6.14 Statik marjinin zamana bağlı değiĢimi 
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ġekil 6.15, bileĢke normal kuvvetin yanma boyunca değiĢimini göstermektedir. Belirli bir 

Mach sayısında kanatçıklar azami normal kuvveti üretmektedir. Bu durum, toplam normal 

kuvvette önemli değiĢimler olmasına neden olmaktadır. 

 

ġekil 6.15 BileĢke normal kuvvetin zamana bağlı değiĢimi 

 

 

ġekil 6.16, ağırlık merkezinin yanma boyunca değiĢimini göstermektedir. BaĢlangıçta roketin 

orta noktasında olarak alınan ağırlık merkezi, yakıtın azalması ve burun konisi ağırlığının 

önem kazanmasıyla belirgin bir Ģekilde öne doğru hareket etmektedir. 

 

ġekil 6.16 Ağırlık merkezinin zamana bağlı değiĢimi 
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7. HAREKET DENKLEMLERĠNĠN SAYISAL ÇÖZÜMLERĠ 

 

Sonda roketlerine yönelik hareket denklemlerinin çözümünü gerçekleĢtirmeden önce, 

aĢağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmalıdır:  

 

• Sonda roketleri, değiĢken kütle, değiĢken aerodinamik kuvvetler ve yerçekimi kuvveti 

altında hareket etmektedir. 

• Çok kademeli sonda roketlerinde kademe sayısı görev boyunca değiĢmektedir. Ayrıca 

itki kuvveti, kademe ve irtifa karakteristiklerine bağlı olarak değiĢmektedir. 

• Sonda roketleri, dikey hareket profiline sahiptir. Uçak, helikopter gibi hava araçlarının 

tabi olduğu değiĢimden çok daha büyük atmosferik sıcaklık, yoğunluk, basınç 

değiĢimlerine tabi olmaktadır. Bu nedenle, sonda roketinin hareketinin sağlıklı bir 

Ģekilde modellenebilmesi için atmosferik değiĢimlerin de modellenmesi 

gerekmektedir. 

 

Sonda roketlerine iliĢkin hareket modellemesi ve hareket simülasyonuna yönelik literatür 

çalıĢması yapılmıĢtır. 

 

Walters (1967), roket hareket güzergahının saptanması için çeĢitli matematiksel modelleme 

yöntemlerini karĢılaĢtırmalı olarak incelemiĢtir. ÇalıĢma kapsamında, Walters(1967): 

 Ġlk kısımda, Runge Kutta tekniklerine yer vermiĢ, 4. derece klasik Runge Kutta 

formülasyonunu ele almıĢtır. Her adımdaki yerel kesme hatası büyüklüğüne iliĢkin 

hata analizi gerçekleĢtirmiĢtir.  

 ÇalıĢmasının ikinci kısmında, tahmin etme-doğrulama yöntemlerine yer vermiĢtir. 

Tahmin-doğrulama çözümlerine iliĢkin kesme hatası büyüklüklerini de incelemiĢtir.  

 

Brochu(2003), güdümlü bir füze konfigürasyonu için, üç serbestlik dereceli ve 6 serbestlik 

dereceli hareket modelleme çözümlerini gerçekleĢtirerek, sonuçları birbiriyle kıyaslamıĢtır.  

Bu çalıĢmada; 
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 3 serbestlik dereceli model çözümü, temelde, nokta kütle varsayımına dayanmakla 

birlikte, hücum açısı ve yana kayma açısı ve bunlara iliĢkin oluĢan değiĢimler gibi 

bilgilerle zenginleĢtirilmiĢtir.  

 Aerodinamik katsayılar için polinom denklemlerinden yararlanıldığı ifade edilmiĢtir. 

Hücum açısı ve yana kayma açısına iliĢkin ivmeler bir denklemle ortaya konmuĢtur. 

Bu çözümde, hücum açısının osilasyon ile sönümlenmesine izin verilmekte, böylece 

daha gerçekçi bir çözüm elde edilebilmektedir. 

 ÇalıĢma sonucunda, 3 serbestlik dereceli çözümle 6 serbestlik dereceli çözüm arasında 

azami menzil bakımından %12‟lik bir fark olduğu gözlemlenmiĢtir.  

 Hesaplama bakımından, 6 serbestlik dereceli modelin her bir iterasyonda 18 

integrasyon (12‟si konum ve açılarla bunların türevleri; 6‟sı ise otopilota iliĢkin 

integrasyonlar), 3 serbestlik dereceli modelin ise 10 integrasyon gerçekleĢtirdiği 

görülmektedir. (6‟sı konum ve açı bilgisi, 4‟ü otopilot integrasyonu) 

 Çözüm hızı bakımından, 3 serbestlik dereceli modelin 6 serbestlik dereceli modele 

kıyasla yaklaĢık iki kat daha hızlı olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

Moore (1969), NASA tarafından Ay görevlerinde kullanılan Saturn roketlerine iliĢkin hareket 

denklemlerinin çözümlerini gerçekleĢtirmiĢtir. Çözümde 4. dereceden klasik Runge Kutta 

integrasyonu ve Shanks (1965) tarafından geliĢtirilen 5. dereceden integrasyon teknikleri 

kullanılmıĢ, sonuçlar kıyaslanmıĢtır. Yapılan bu çalıĢmada; 

 

 Roket hareketinin ilk 90 saniyesi modellenmiĢtir. Ayrıca, sürükleme katsayısı, basınç 

merkezi, ağırlık merkezi, itki yönü gibi değiĢenlere belirli toleranslar tanımlanarak bu 

toleranslar dahilinde değiĢim olması durumunda çözümde ne gibi değiĢimler olduğu 

izlenmiĢtir. 

 4. dereceden klasik Runge Kutta integrasyonu ve Shanks(1968) tarafından ortaya 

konan Runge Kutta integrasyonları sonuçlar ve çözüm zamanı bakımından 

kıyaslanmıĢtır. Çözüm süresinin raporun hazırlandığı zaman mevcut olan bilgisayar 

teknolojisiyle 42 dakikaya ulaĢabildiği görülmektedir. 
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7.1. Klasik Dördüncü Dereceden Runge Kutta Ġntegrasyonu 

 

Walters (1967) tarafından ortaya konduğu üzere, rokete iliĢkin hareket modelleme 

probleminin çözümünde klasik dördüncü dereceden Runge Kutta integrasyonundan 

yararlanılabilir. Tek bir birinci dereceden adi diferansiyel denklem için: 

 

k1= h*f(x0,y0) (7.1) 

 

k2= h*f(x0+h/2,y0+ k1/2) (7.2) 

 

k3= h*f(x0+h/2,y0+ k2/2) (7.3) 

 

k4= h*f(x0+h,y0+k3) (7.4) 

 

 1 2 3 4

1
k * k 2k 2 k k

6
     (7.5) 

 

f=f0+k            (7.6) 

 

Ġki adet birinci dereceden adi diferansiyel denklemden oluĢan denklem seti için ise aĢağıdaki 

aĢağıdaki 4. dereceden Runge Kutta bağıntı seti yazılabilir: 

 

k1= h*f(x0,y0)  (7.7) 

 

l1= h*g(x0,y0)            (7.8) 

 

k2= h*f(x0+h/2,y0+ k1/2)            (7.9) 

 

l2= h*g(x0+h/2,y0+ k1/2)            (7.10) 

 

k3= h*f(x0+h/2,y0+ k2/2)            (7.11) 
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l3= h*g(x0+h/2,y0+ k2/2)            (7.12) 

 

k4= h*f(x0+h,y0+k3)            (7.13) 

 

l4= h*g(x0+h,y0+k3)            (7.14) 

 

 1 2 3 4

1
k * k 2k 2k k

6
                (7.15) 

 

1 2 3 4l= *(l +2l +2l +l
6

1
) )            (7.16) 

 

f1=f0+k            (7.17) 

 

g1=g0+l            (7.18) 

 

7.2. Yerel Kesme Hatasını Tahmine Ġmkan Veren Üçüncü Dereceden Runge Kutta 

Ġntegrasyonu  

 

Bogacki ve Shampine (1989) çalıĢmasından yararlanarak, iki adet birinci dereceden 

diferansiyel denklem için aĢağıdaki üçüncü dereceden Runge Kutta bağıntı seti yazılabilir: 

 

k1=f(t,V)  (7.19) 

 

m1=g(t,V)  (7.20) 

 

k2=f(t+h/2, V+0.5*h*k1)              (7.21) 

 

m2=g(t+h/2, V+0.5*h*m1)            (7.22) 
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k3=f(t+3*h/4,V+3*h*k2/4)            (7.23) 

 

m3=g(t+3*h/4,V+3*h*m2/4)            (7.24) 

 

z=z+ (h/9)*(2*k1+3*k2+4*k3)            (7.25) 

 

V=V+ (h/9)*(2*m1+3*m2+4*m3)            (7.26) 

 

k4= f(t+h, V)  (7.27) 

 

m4= g(t+h, V)  (7.28) 

 

Kesme hatası aĢağıdaki Ģekilde ifade edilmektedir: 

 

E1= (h/72)*(-5*k1+6*k2+8*k3-9*k4)  (7.29) 

 

E2= (h/72)*(-5*m1+6*m2+8*m3-9*m4)   (7.30) 

 

Bu hata kriteri her bir diferansiyel denklem için uygulanmalıdır. Böylece, kesme hatası 

aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

E=maksimum (Ei); i=(1,2,..5)   (7.31) 

 

7.3. Uyarlamalı Zaman Adımı 

 

Yukarıda açıklanan 3.dereceden Runge Kutta algoritmasının önemli bir avantajı kesme 

hatasının çözüm adımlarından kolaylıkla tahmin edilebilmesidir. 

 

Kesme hata kriterinin uygulanması, uyarlamalı bir zaman adımının integrasyonda 

kullanılmasına imkan vermektedir. Yapılan çözümlerde uyarlamalı zaman adımı 
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metodolojisinden yararlanılarak sayısal çözümün verimliliği arttırılmıĢtır. Uyarlamalı zaman 

adımlaması aĢağıdaki Ģekilde uygulanmıĢtır: 

 

If kesme hatası>üst_hata_toleransı 

H=H/2 

Elseif alt_hata_ toleransı<E1<üst_hata_toleransı 

Çözümü uygula 

Else E1<alt_hata_toleransı 

H=k*H; (k=1.2) 

Çözümü uygula 

End 

 

7.4. Koordinat Sistemleri Arasında DönüĢüm 

 

7.4.1. Euler açıları ile koordinat sistemleri arasında dönüĢüm 

 

Euler açılarının kullanılmasıyla, farklı koordinat sistemleri arasında dönüĢüm sağlamak 

mümkündür. Euler açılarının kullanılmasıyla, gövdeye bütünleĢik koordinat sistemi, yer 

tabanlı koordinat sistemine dönüĢtürülebilir.  Ayrıca, yukarıda verilen iliĢki belirli durumlarda 

basitleĢtirilebilir.  

 

Gövdeye bütünleĢik koordinat sisteminde üç temel açı bulunmaktadır: Yunuslama, 

yuvarlanma ve yalpalanma açıları.  

 

Yunuslama açısı, hücum açısı ve uçuĢ güzergahı açısının toplamı olarak ifade edilebilir. 

 

θ α γ   (7.32) 

 

Yana kayma açısı, yuvarlanma açısı ve yalpalama açısı sıfır alınarak çözüm basitleĢtirilebilir. 

Bu durumda, yer tabanlı koordinat sistemine göre hızlarla (V1, V2,V3) gövdeye bütünleĢik 
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koordinat sistemine göre hızlar (Vxb,Vyb,Vzb) arasındaki dönüĢüm aĢağıdaki Ģekilde 

yapılabilir: 

 

xb1

yb2

3 zb

cosθ 0 sinθ
VV

0 1 0
VV *

sinθ 0 cosθ
V V

 

 
    
         

       
 

 (7.33) 

 

Yer değiĢtirme vektörleri için de aynı açısal dönüĢüm uygulanabilir. 

 

b1

b2

3 b

cosθ 0 sinθ
xx

0 1 0
yx *

sinθ 0 cosθ
x z

 

 
    
         

   
    
 

.  (7.34) 

 

Ardakani ve Bridges (2010), Euler açılarıyla, iki ortogonal eksen sistemini temsil eden E ve e 

arasındaki dönüĢümü aĢağıdaki Ģekilde vermektedir: 

 

1

2

3

e

e

e

 
 
 
  

 =

cos cos cos sin sin

sin sin cos cos sin sin sin cos cos sin cos

cos sin cos sin sin cos sin sin cos cos cos

sin

s

    

           

           

 
 

  
   

*

1

2

3

E

E

E

 
 
 
  

(7.35) 

 

Burada, ei gövdeye bütünleĢik referans sisteminde yer alan bir koordinat sistemini, Ei ise sabit 

bir referans sisteminde yer alan bir koordinat sistemini temsil etmektedir. 

 

Yukarıdaki denklemde yer alan dönüĢüm matrisinin tersi ve transpozu birbirine eĢittir, yani 

bu matris ortonormaldir. Ortonormal  matrislerde herhangi bir tekillik noktası 

bulunmamaktadır. Bununla birlikte, açısal hızlarla, Euler açıları arasındaki iliĢkiyi tanımlayan 

matris ortonormal değildir,  =90
0
 değerinde tekillik göstermektedir. Euler açıları ile açısal 

hızlar arasındaki iliĢki, Stengel (2004) tarafından aĢağıdaki Ģekilde verilmektedir. 
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1 0 sin '

0 cos cos sin * '

0 sin cos cos '

p

q

r

 

   

   

     
    

     
         

  (7.36) 

' 1 sin tan cos tan

' 0 cos sin *

' 0 sin sec cos sec

p

q

r

    

  

    

     
    

     
         

  (7.37) 

 

θ=90
0
 olması durumunda, yukarıdaki denklemler tekillikler üretmektedir. Bu nedenle, açısal 

hızların da hesaplandığı 6 serbestlik dereceli modellemelerde, Euler açılarının dıĢında bir 

yöntem kullanmak uygun olacaktır. Bu modellerden birisi, yönelim dörtlüğü (kuaterniyon) 

yöntemidir. 

 

7.4.2. Yönelim dörtlüğü (kuaterniyon) yöntemi 

 

Euler açıları kullanılması durumunda çeĢitli açılarda açısal dönüĢüm matrisinde tekillikler 

oluĢtuğu bilinmektedir. Bunu engelleyen alternatif yöntemler üretilmiĢtir. Yönelim dörtlüğü 

(kuaterniyon) yöntemi bu yöntemlerden birisidir. Yöntemde kullanılan terimler ve denklemler 

Stengel (2004) tarafından verilmiĢtir. 

 

1 cos( / 2)cos( / 2)cos( / 2) sin( / 2)sin( / 2)sin( / 2)e          (7.38) 

 

2 sin( / 2)cos( / 2)cos( / 2) cos( / 2)sin( / 2)sin( / 2)e         (7.39) 

 

3e cos( / 2)sin( / 2)cos( / 2) sin( / 2)cos( / 2)sin( / 2)         (7.40) 

 

4e cos( / 2)cos( / 2)sin( / 2) sin( / 2)sin( / 2)cos( / 2)         (7.41) 

 

Bu terimlerin türevleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanabilir: 
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1 1

2 2

3 3

4 4

e e0 -r -q -p

e er 0 -p qd
= *

e eq p 0 -rdt

p -q r 0e e

    
    
    
    
    

    

  (7.42) 

 

Son olarak, koordinat eksenleri arasında kullanılabilecek dönüĢüm matrisi aĢağıdaki 

Ģekildedir: 

2 2 2 2

1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 1 3

2 2 2 2

3 4 1 2 1 2 3 4 2 3 1 4

2 2 2 2

1 3 2 4 2 3 1 4 1 2 3 4

(e e e e ) 2( ) 2( )

2( ) ( ) 2( )

2( ) 2( ) ( e e e )

B

I

e e e e e e e e

H e e e e e e e e e e e e

e e e e e e e e e

     
 

      
      

   (7.43) 

 

Bu matris, ataletsel koordinat sisteminden gövde koordinat sistemine dönüĢümde 

kullanılabilir. Gövde koordinat sisteminden ataletsel koordinat sistemine geçiĢ için ise bu 

matrisin tersi kullanılabilir. 

 

Görünen karmaĢıklığına karĢın denklemler, bilgisayar kodu vasıtasıyla rahatlıkla 

hesaplanabilir. Bununla birlikte tezde, yönelim dörtlüğü yöntemi kullanılmamıĢtır.  

 

7.5. Gövdeye BütünleĢik Referans Sistemi, 6 Serbestlik Dereceli Hareket Denklemleri 

 

6 serbestlik dereceli roket hareket denklemlerine literatürde rastlanmaktadır. Siouris (2004), 

gövdeye bütünleĢik referans sisteminde, 6 serbestlik dereceli hareket denklemlerini aĢağıdaki 

Ģekilde vermektedir. 

 

 
du

Rv Qw Fx / m
dt

      (7.44) 

 

 ydv / dt Pw Ru F / m     (7.45) 

 

 z

dw
Qu Pv F / m

dt
     (7.46) 
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Burada; P,Q,R sırasıyla yuvarlanma, yunuslama ve yalpalama eksenlerinde açısal dönme 

hızını (ωx, ωy, ωz) temsil etmektedir. Bu değiĢkenlerin eldesinde eylemsizlik momentlerine 

(Ix, Iy,Iz ) ihtiyaç bulunmaktadır. Eylemsizlik çarpımları (Ixy,Ixz,Iyz) sıfır kabul edilmiĢtir. 

P,Q,R terimleri için denklemler, Siouris (2004) tarafından aĢağıdaki formda verilmiĢtir. 

 

   ref
L y z x

x

qSldP
f C QR I I / I

dt I

 
   
 

   (7.47) 

 

   ref ref
M N M z x y

y M

qSl QldQ
  f C ,C C * PR I I / I

dt I 2V

 
     
 

  (7.48) 

 

   ref ref
Y N N x y z

z M

qSl RldR
f C ,C  C  PQ I I / I              

dt I 2V

   
      
   

  (7.49) 

 

7.6. Gövdeye BütünleĢik Referans Sistemi, 3 Serbestlik Dereceli Hareket Denklemleri 

 

Sonda roketi ve fırlatma aracının hareketinin tayini için üç serbestlik dereceli denklem 

sistemlerine sıklıkla baĢvurulmaktadır. Örneğin, NASA tarafından geliĢtirilen POST ve 

POST2 yazılımları, nokta kütle varsayımı altında lineer momentum denklemlerinin çözümünü 

gerçekleĢtirmekte ve böylece hareket yolunu çıkarmaktadır. 
1
  

 

Tez kapsamında geliĢtirilen çözümlerde bir önceki kısımda verilen açısal hız terimleri (P,Q,R) 

ihmal edilmiĢtir. Bu terimlerin ihmal edilmesiyle hareket denklemleri aĢağıdaki formu 

almaktadır. 

 

x

du
F / m

dt
    (7.50) 

                                                

 

1  https://post2.larc.nasa.gov/ ,  5 Ocak 2018 tarihinde eriĢildi. 
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y

dv
F / m

dt
   (7.51) 

 

z

dw
F / m

dt
   (7.52) 

 

Fx, Fy, Fz terimleri yerçekim, aerodinamik ve itki kuvvetlerinin bileĢiminden ibarettir. 

Böylece, 3 serbestlik dereceli ve gövdeye bütünleĢik referans çerçevesini kullanan bir model 

elde edilmektedir. Yanal hız bileĢeni yerine uçuĢ güzergahı açısının integrasyonu denklem 

sistemine tanıtılabilir.  

 

Siouris (2004), uçuĢ güzergahı açısının değiĢimi için aĢağıdaki denklemi vermektedir. 

 

γ Tsinα L g
cosα cos γ

dt mV V

d   
  

 
  (7.53) 

 

L ve α‟nın 0 alınmasıyla, uçuĢ güzergahı açısı denklemi aĢağıdaki Ģekli alır: 

dγ g
cos γ

dt V

 
  

 
.   (7.54) 

 

 

7.7. Gövdeye BütünleĢik Referans Sisteminde Üç Serbestlik Dereceli Hareket 

Denklemlerinin Çözümü (Hücum Açısının Ġhmal Edildiği Durum) 

 

Denklem seti düz dünya varsayımına dayanmaktadır. Gövdeye bütünleĢik referans sistemi 

kullanılmıĢtır. Ġtki vektör kontrolü, hücum açısı ve rüzgar modellemesi gibi konularda hassas 

bir Ģekilde analiz yapabilme kabiliyetini muhafaza etmek bakımından gövdeye bütünleĢik 

referans sistemi yer sabit referans sistemine göre daha avantajlıdır.  Gövdeye bütünleĢik 

referans sistemi için üç serbestlik dereceli olarak geliĢtirilen aĢağıdaki denklem seti, roketin 

açısal hızının uçuĢ boyunca düĢük kaldığı varsayımına dayanmaktadır.  
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Gövdeye bütünleĢik koordinat sisteminde, Vyb ihmal edilirse, ikinci dereceden hareket 

denklemleri aĢağıdaki Ģekilde ifade edilebilir: 

 

   

˙

2xb
e e e D L

dV dm
m*   *U A P P 0.5*ρ V S C cosα C sinα mgsinθ

dt dt
           (7.55) 

 

 2zb
L D

dV
m*   0.5*ρ V S* C cosα C sinα mgcosθ

dt
     (7.56) 

 

CL (kaldırma kuvveti), sıfır derece hücum açısı için sıfır olarak alınabilir. 

 

Yukarıdaki denklemlerin her biri iki adet birinci dereceden adi diferansiyel denklem haline 

getirilirse; 

 

b
xb

dx
V  

dt
             (7.57) 

 

b
zb

dz
V

dt
              (7.58) 

   

˙

2xb
e e e D L

dV dm
*U A P P 0.5*ρ V S C cosα C sinα / m gsinθ 

dt dt
 

 
      
 
 

    (7.59) 

 

 2zb
L D

dV
0.5*ρ V S* C cosα C sinα / m gcosθ 

dt
                       (7.60) 

 

Son olarak, uçuĢ açısının integre edilmesi için aĢağıdaki denklem kullanılabilir: 

 

 
dγ

g / V cos γ
dt

     (7.61) 
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Yukarıda verilen 5 adi diferansiyel denklem birlikte sayısal olarak çözülmelidir. Daha önce 

detayları verilen uyarlamalı zaman adımlı 3. dereceden Runge Kutta integrasyonu kullanılır 

ve birinci dereceden türev terimleri sırasıyla f1,f2,g1,g2,h1 fonksiyonları ile gösterilirse; 

 

xb=xb+ (h/9)*(2*k11+3*k21+4*k31) (7.62) 

 

zb= zb+ (h/9)*(2*k12+3*k22+4*k32) (7.63) 

 

x=xb*cos θ-zb*sin θ (7.64) 

 

z= xb*sin θ+zb*cos θ (7.65) 

 

Vxb=Vxb+ (h/9)*(2*m11+3*m21+4*m31)  (7.66) 

 

Vzb=Vzb+ (h/9)*(2*m12+3*m22+4*m32)  (7.67) 

 

γ= γ+ (h/9)*(2*n1+3*n2+4*n3) (7.68) 

 

V=(Vxb
2
+Vzb

2
)

0.5  
(7.69) 

 

θ= γ +α (7.70) 

 

Yukarıdaki denklemler, iki hız bileĢenine sahip bir roket için hareket güzergahını çıkarmada 

kullanılabilir. Böylece, sayısal çözüm için gerekli adımlar ortaya çıkmaktadır. AĢağıda 

çözüme iliĢkin akıĢ Ģeması verilmiĢtir. 
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ġekil 7.1 Hareket denklemlerinin çözümü için akıĢ Ģeması 

 
 

 

Yukarıdaki Ģekle iliĢkin çeĢitli açıklamalar yapmak yerinde olacaktır. Adım 1‟de birinci türev 

terimleri birer fonksiyon olarak tanımlanmıĢtır. Böylece, yukarıdaki beĢ farklı birinci 

dereceden adi diferansiyel denklem için 5 farklı fonksiyon tanımlanmıĢtır.  

 

Adım 2‟de, fonksiyonlar, anlık hız, Mach, Knudsen sayısına bağlı olarak değiĢen sürükleme 

katsayısı, irtifaya bağlı değiĢen atmosferik parametreler, irtifaya bağlı değiĢen yerçekimi 

sabiti ve anlık kütleye göre hesaplanmaktadır.  

 

Adım 3‟te fonksiyon hesaplamalarının integrasyonu yapılarak anlık hız ve yer değiĢtirmeler 

elde edilmektedir. Elde edilen hız ve yer değiĢtirmeler, gövdeye bütünleĢik koordinat 

sistemindedir.  
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Adım 4‟te integrasyon sonucu bulunan hız ve yer değiĢtirme değerleri dönüĢüm matrisi 

kullanılarak yer tabanlı koordinat sistemine dönüĢtürülmektedir.  

 

Adım 5‟te toplam skaler hız ve yeni uçuĢ güzergah açısı hesaplanmaktadır.  

 

7.7.1. Gövdeye bütünleĢik referans sistemi, üç serbestlik dereceli model, tek kademeli 

roket için sonuçlar  

 

AĢağıda, yerçekimi dönme hareketi yapan (hücum açısı 0 derece, yunuslama açısının hareket 

güzergah açısına eĢit olduğu durum) bir sonda roketi için sonuçlar verilmektedir. Çözümde, 

baĢlangıçtaki yunuslama açısı 89 derece olarak alınmıĢtır. Kullanılan diğer parametre 

değerleri aĢağıda listelenmiĢtir. 

 

Tablo 7.1 Sonda roketi parametre değerleri 

Hücum açısı 0 

Yunuslama açısı (ilk değer) 89 derece 

Yakıt kütle oranı 0.80 

Toplam kütle 2000 kg 

Kademe Sayısı 1 

Yakıt yanma hızı 50 kg/s 

Lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s 

 

ġekil 7.2‟de, yakıt yanma süresince hız ile dünya yüzeyinde x menzilinin değiĢimi arasındaki 

iliĢki gösterilmektedir. Yere düĢebilecek kademelerin düĢme alanının belirlenmesi açısından 

yatay menzil parametresi önem taĢımaktadır. 
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ġekil 7.2 Yakıt yanma süresince yerdeki x menzilinin değiĢimi 

 

 

ġekil 7.3‟de, ulaĢılan irtifa ile skaler hız arasındaki iliĢki verilmektedir. BaĢlangıçtaki irtifa 

sıfır olarak alınmıĢtır. UlaĢılan hız nedeniyle, yakıt bittikten sonra da roket, irtifasını 

arttırmaya devam edecektir. 

 

ġekil 7.3 Yakıt yanma süresince irtifanın değiĢimi 
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ġekil 7.4‟de, yanma süresince toplam skaler hızın, ġekil 7.5‟de yanma süresince Mach 

sayısının değiĢimi görülmektedir. Yanma süresi (32 sn) boyunca toplam hız artmakta, ayrıca 

eğrilerin eğimi de giderek artmaktadır. Bu durum, irtifa arttıkça yoğunluğun azalması, 

böylece sürükleme kuvvetinin azalmasıyla ilgilidir.  

 

ġekil 7.4 Yakıt yanma süresince hızın değiĢimi 

 

 

ġekil 7.5 Yanma süresince Mach sayısının değiĢimi 
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ġekil 7.6‟da farklı yakıt kütle oranları için yanma son hızın değiĢimi verilmektedir. Yakıt 

kütle oranının artması yanma sonu hızını arttırmaktadır. 

 

ġekil 7.6 Yakıt kütle oranına bağlı olarak yanma sonu skaler hızın değiĢim 

 

ġekil 7.7‟de  fırlatma açısına bağlı olarak yanma sonundaki irtifanın değiĢimi verilmektedir. 

Fırlatma açısının yüksek olması, yanma sonundaki irtifayı arttırmaktadır. 

 

ġekil 7.7 Ġlk yunuslama açısına bağlı olarak yanma sonu irtifanın değiĢimi 
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ġekil 7.8‟de lüle çıkıĢ hızına bağlı olarak yanma sonu hızının değiĢimi verilmektedir. Lüle ve 

motor tasarımında yapılabilecek iyileĢtirmelerle ya da farklı yanma maddeleri 

kullanılmasıyla, lüle çıkıĢ hızını arttırmak mümkündür.  

 

ġekil 7.8 Lüle çıkıĢ hızına bağlı olarak yanma sonu skaler hızın değiĢimi 

 

ġekil 7.9‟da yanma debisine bağlı olarak yanma sonu hızın değiĢimi ortaya konmaktadır. 

Yanma debisini arttırmak yanma sonu hızını giderek daha belirsiz bir Ģekilde arttırmaktadır. 

Bununla birlikte, yapılan ilave analizlerden yanma debisindeki aĢırı artıĢın yanma sonunda 

eriĢilebilecek irtifayı kısıtladığı anlaĢılmıĢtır. 
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ġekil 7.9 Yanma debisine bağlı olarak yanma sonu skaler hızın değiĢimi 

 

 

7.7.2. Yere bütünleĢik referans sistemi, küresel ve dönmeyen dünya modeli, üç 

serbestlik dereceli hareket modeli, iki kademeli roket için sonuçlar  

 

Gövdeye bütünleĢik referans sistemini kullanan ve üç serbestlik dereceli model, bu kez iki 

kademeli bir roket için uygulanmıĢtır.  

 

 Kademe sayısının artması nedeniyle önemli performans artıĢları olduğu gözlemlenmiĢtir.  

 

1. kademenin ayrılmasından sonra, 2. kademenin ateĢlenmesi sırasındaki irtifa ve hız değerleri 

mevcut çözümden alınmaktadır. 

 

Tablo 7.2 Ġki kademeli üç serbestlik dereceli roket için parametreler  

Ġlk yunuslama açısı: 89 derece 

Ġlk kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġkinci kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ basıncı 120 kpa 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ basıncı 75 kpa 
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Toplam roket ağırlığı 2 ton 

Ġlk kademe yanma debisi: 50 kg/s 

Ġkinci kademe yanma debisi 50 kg/s 

Kademeler arasında kütle oranı 3  

Ġkinci kademe yanma debisi 50 kg/s 

 

Tablo 7.2‟de yer alan parametreler temelinde, 2 kademeli bir sonda roketi için çeĢitli analizler 

yapılmıĢ ve bu analizler sonucunda aĢağıdaki Ģekiller hazırlanmıĢtır.  

 

ġekil 7.10, lüle çıkıĢ hızındaki artıĢların, yanma sonu hızına olumlu etki ettiğini ortaya 

koymaktadır. ġekildeki her bir eğride, Ġlk kademe için lüle çıkıĢ hızı sabit tutularak ikinci 

kademe lüle çıkıĢ hızı değiĢtirilmiĢtir. 

 

ġekil 7.10 Lüle çıkıĢ hızına bağlı olarak yanma sonu skaler hızın değiĢimi, 2 kademe 

 

 

ġekil 7.11, kademelerin yakıt kütle oranına bağlı olarak, yanma sonu hızının değiĢimini 

ortaya koymaktadır. Yakıt kütle oranının artması, yanma sonu hızı üzerinde olumlu etkide 

bulunmaktadır. ġekildeki her bir eğride, birinci kademe yakıt kütle oranı sabit tutularak, ikinci 

kademe yakıt kütle oranları arttırılmıĢtır. 
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ġekil 7.11 Yakıt kütle oranına bağlı olarak yanma sonu hızın değiĢimi, 2 kademe 

 

 

ġekil 7.12, yanma debisi artıĢının her durumda ulaĢılan son hızı arttırmadığını ortaya 

koymaktadır. Dinamik basıncının daha yüksek olacağı atmosferin alt kısımlarında çok yüksek 

bir yanma debisi, kayıpları arttırmakta, bu da yanma sonu hızının azalması sonucunu 

doğurmaktadır. ġekildeki her bir eğride, birinci kademe yanma debileri sabit tutularak ikinci 

kademe yanma debisi arttırılmaktadır.  

 

ġekil 7.12 Yanma debisine bağlı olarak yanma sonu hızın değiĢimi, 2 kademe 
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7.7.3. Yere bütünleĢik referans sistemi, küresel ve dönmeyen dünya modeli, üç 

serbestlik dereceli hareket modeli, üç kademeli roket için sonuçlar  

 

Gövdeye bütünleĢik referans sistemini kullanan ve üç serbestlik dereceli model, bu kez üç 

kademeli bir roket için uygulanmıĢtır. Hem tek kademeli hem de iki kademeli mimariye göre 

önemli performans artıĢları gözlemlenmiĢtir. 

 

Tablo 7.3 Üç kademeli üç serbestlik dereceli hareket denklemleri 

Ġlk yunuslama açısı: 89 derece 

Ġlk kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġkinci kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Üçüncü kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ basıncı 120 kpa 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ basıncı 75 kpa 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ basıncı 25 kpa 

Toplam roket ağırlığı 2/3 ton 

Ġlk kademe yanma debisi: 70 kg/s 

Ġkinci kademe yanma debisi 50 kg/s 

Üçüncü kademe yanma debisi 50 kg/s 

Kademeler arasında kütle oranı 3  

 

Yanma sonu hızını etkileyen parametrelere bağlı olarak çeĢitli Ģekiller aĢağıda sunulmaktadır. 

 

Yanma sonu hızın kademelerdeki lüle çıkıĢ hızına bağımlılığı, ġekil 7.13 ile ortaya 

konmaktadır. Birinci ve ikinci kademe için lüle çıkıĢ hızları eĢit kabul edilmiĢ ve bu değerler 

yatay eksende gösterilmiĢtir. Çözüm, iki farklı baĢlangıç ağırlığı için gerçekleĢtirilmiĢtir. Her 

üç kademede de yakıt kütle oranı 0.8 olarak alınmıĢtır. 
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ġekil 7.13 Yanma sonu roket hızının lüle çıkıĢ hızına bağımlılığı, 3 kademeli roket 

 

 

ġekil 7.14‟de, yakıt kütle oranının, yanma sonu roket hızına etkisi görülmektedir. Roket 

baĢlangıç kütlesi 2 ton olarak alınmıĢtır. Birinci ve ikinci kademeler için eĢit yakıt kütle 

oranları kullanılmıĢtır. Üçüncü kademedeki yakıt kütle oranının artması son hızı önemli 

ölçüde arttırmaktadır.  Bu artıĢ doğal olarak faydalı yük taĢıma kapasitesinin kısıtlanması 

anlamına gelmektedir. Her üç kademe için de 2800 m/s lüle çıkı hızı kullanılmıĢtır. 
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ġekil 7.14 Yakıt kütle oranının yanma sonu roket hızına etkisi, 3 kademe 

 

 

7.8. Gövdeye BütünleĢik Referans Sisteminde Üç Serbestlik Dereceli Hareket 

Denklemlerinin Çözümü (Hücum Açısının Ġhmal Edilmediği Durum) 

 

Hücum açısının ve buna bağlı geliĢen ilave sürükleme kuvvetinin ve kaldırma kuvvetinin 

ihmal edilmediği durum için çözüm gerçekleĢtirilmiĢtir. 

b
xb

dx
V  

dt
             (7.71) 

 

b
zb

dz
V

dt
              (7.72) 

   

˙

2xb
e e e D L

dV dm
*U A P P 0.5*ρ V S C cosα C sinα / m gsinθ 

dt dt
 

 
      
 
 

    (7.73) 

 

 2zb
L D

dV
0.5*ρ V S* C cosα C sinα / m gcosθ 

dt
                       (7.74) 

 

Son olarak, uçuĢ açısı için aĢağıdaki denklem kullanılabilir: 
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γ g
cos γ

dt V

d  
  

 
 (7.75) 

 

Hücum açısının modellenmesi, Hedin vd. (1993), Randell (1992), Turgut ve Usanmaz (2016) 

tarafından atmosferin farklı katmanları için detayları ortaya konan rüzgar modellemelerinden 

yararlanılarak yapılmıĢtır. Bu konudaki detaylara Bölüm 5‟te yer verilmiĢtir. 

 

Hücum açısına bağlı aerodinamik etkilerin modellenebilmesi için Box et al. (2009) ve 

Jorgensen (1973) tarafından ortaya konan sürükleme ve kaldırma kuvveti katsayısı 

denklemlerinden yararlanılmıĢtır. Bu konudaki detaylara yine Bölüm 5‟te yer verilmiĢtir. 

 

Tablo 7.4 Kullanılan parametreler, atak açısının ihmal edilmediği durum 

Ġlk yunuslama açısı: 89 derece 

Ġlk kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġkinci kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Üçüncü kademe yakıt kütle oranı: 0.8 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ hızı: 2800 m/s 

Ġlk kademe lüle çıkıĢ basıncı 120 kpa 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ basıncı 75 kpa 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ basıncı 25 kpa 

Toplam roket ağırlığı 2/3 ton 

Ġlk kademe yanma debisi: 70 kg/s 

Ġkinci kademe yanma debisi 50 kg/s 

Üçüncü kademe yanma debisi 50 kg/s 

Kademeler arasında kütle oranı 3  

 

Denklem setinin çözülmesi neticesinde elde edilen sonuçlar aĢağıdaki Ģekillerde verilmiĢtir.  

 

ġekil 7.15‟de yanma debisine bağlı olarak yanma sonu hızın değiĢimi verilmektedir. 

Çözümler tek kademeli bir roket için yapılmıĢtır. BaĢlangıç kütlesi 2 ton, ilk kademe yakıt 

kütle oranı 0.8, lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s alınmıĢtır. Debideki artıĢ nedeniyle, yanma sonu 

hızında iyileĢme görülmüĢtür.  
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ġekil 7.15 Tek kademeli roket, yanma debisine bağlı yanma sonu hızın değiĢimi 

 

 

ġekil 7.16, tek kademeli roket için yanma sonu hızının yakıt kütle oranına bağlı değiĢimini 

göstermektedir. Yakıt kütle oranının artmasıyla, yanma sonu hızları artmaktadır. Bununla 

birlikte, tek kademeli yapıda, 0.9 gibi yüksek bir yakıt kütle oranı için bile yörüngeye 

yerleĢme hızlarına (7800 m/s ve üzeri) çıkılamamaktadır. BaĢlangıç kütlesi 2 ton, lüle çıkıĢ 

hızı 2800 m/s alınmıĢtır. 
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ġekil 7.16 Tek kademeli roket, yanma sonu hızın yakıt kütle oranına bağlı değiĢimi 

 

ġekil 7.17, tek kademeli yapıda, roket baĢlangıç kütlesinin yanma sonu hızına etkilerini 

göstermektedir. Tsiolkovsky (1903) tarafından ortaya konan analitik çözümde roket baĢlangıç 

kütlesinin bir önemi yoktur, bununla birlikte sayısal çözümlemeler roket baĢlangıç kütlesinin 

de performansı önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. 

 

ġekil 7.17 Tek kademeli roket, yanma sonu hızın roket baĢlangıç kütlesiyle değiĢimi 
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ġekil 7.18, iki kademeli tasarım için ikinci kademe yakıt kütle oranının yanma sonu hızına 

etkilerini irdelemektedir. BaĢlangıç kütlesi 2 ton, ilk kademe yakıt kütle oranı 0.8, lüle çıkıĢ 

hızları 2800 m/s alınmıĢtır. 

 

ġekil 7.18 Ġki kademeli roket, yanma sonu hızın 2. kademe yakıt kütle oranıyla değiĢimi 

 

 

ġekil 7.19, iki kademeli tasarım için roket baĢlangıç kütlesinin yanma sonu hızına etkilerini 

göstermektedir. Tsiolkovsky (1903) tarafından ortaya konan analitik çözümde roket baĢlangıç 

kütlesinin bir önemi yoktur, bununla birlikte sayısal çözümlemeler roket baĢlangıç kütlesinin 

de performansı önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. BaĢlangıç kütlesi 2 ton, yakıt 

kütle oranları 0.8, lüle çıkıĢ hızları 2800 m/s alınmıĢtır. 
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ġekil 7.19 Ġki kademeli roket, yanma sonu hızın roket baĢlangıç kütlesiyle değiĢimi 

 

 

ġekil 7.20, üç kademeli tasarım için roket baĢlangıç kütlesinin yanma sonu hızına etkilerini 

göstermektedir. Tsiolkovsky (1903) tarafından ortaya konan analitik çözümde roket baĢlangıç 

kütlesinin bir önemi yoktur, bununla birlikte sayısal çözümlemeler roket baĢlangıç kütlesinin 

de performansı önemli ölçüde etkilediğini ortaya koymaktadır. BaĢlangıç kütlesi 2 ton, yakıt 

kütle oranları 0.8, lüle çıkıĢ hızları 2800 m/s alınmıĢtır. 

 

ġekil 7.20 Üç kademeli roket, yanma sonu hızın roket baĢlangıç kütlesiyle değiĢimi 
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ġekil 7.21, üç tonluk baĢlangıç ağırlığı için kademe sayısına bağlı olarak yanma sonu hızının 

değiĢimini vermektedir. Yakıt kütle oranları 0.8, lüle çıkıĢ hızları 2800 m/s alınmıĢtır. 

Kademe sayısının artması performansı önemli ölçüde arttırmaktadır. 

ġekil 7.21 Yanma sonu hızının kademe sayısına bağlı değiĢimi 

 

Benzer çözümler, hücum açısının ihmal edildiği çözüm sistemiyle de yapılmıĢtır. Elde edilen 

mevcut sonuçlar, hücum açısının ihmal edildiği çözüm sistemiyle elde edilen sonuçlarla 

kıyaslandığında, hücum açısının hesaba katılmasının yanma sonu hızını yaklaĢık %1 

seviyesinde düĢürdüğü görülmüĢtür.  

 

7.9. Dönen Küresel Dünya Modeli Ġçin Yere Sabit Referans Sisteminde 3 Serbestlik 

Dereceli Hareket Denklemleri 

 

AslantaĢ (2012) tarafından, dönen küresel dünya modeli için yere sabit referans sisteminde 3 

serbestlik dereceli hareket denklemleri ortaya konmuĢtur. 

 

 dλ / dt V*cosγ*cosψ / r*cosτ   (7.76) 
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dτ sinψ
 V*cosγ*

dt r
   (7.77) 

 

dh
V*sinγ

dt
   (7.78) 

 

  2dV 1
* T D mgsinγ rω cosτ(cosτ*sinγ sinτ*cosγ*sinψ

dt m

 
     
 

. )  (7.79) 

 

  

 
2

dγ 1 Vcosγ
  T L cosμ mgcosγ  2ωcosτcosψ 

dt mV r

rω
        + cosτ cosτcosγ sinτsinγsinψ

V

 
     
 



.   (7.80) 

 

 
ψ 1 V

T L sinμ *tanτcosγcosψ
dt mVcosγ r

d    
      

  
  (7.81) 

 

Yukarıdaki denklemlerde,   λ boylamı (radyan) ,τ enlemi (radyan), h irtifayı, V toplam skaler 

hızı, γ uçuĢ güzergah açısını (radyan), ψ yönlenme açısını (radyan),  μ yuvarlanma açısını 

(radyan), 𝜔 dünyanın açısal dönme hızını (radyan) temsil etmektedir. 

 

Dönen küresel dünya modeli ile bir çözüm yapılmıĢtır. Bu çözümde enlem ve boylam 

değerleri 40 derece, yönlenme açısı ve yuvarlanma açısı ise 0 olarak alınmıĢtır. Dünyanın 

açısal dönme hızı; 

 

𝜔=7.2921158*10
-5

 rad/s olarak alınmıĢtır. 

 

Yukarıda verilen denklemlere üçüncü dereceden Runge Kutta integrasyonu uygulanarak 

sayısal çözümler elde edilmiĢtir.  
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7.10. Küresel Dünya modeli, Yer Sabit Referans Sisteminde Hareket Denklemleri 

 

Hull (2007), yer sabit referans sisteminde, küresel dünya modelini kullanarak aĢağıdaki 

denklem setini elde etmektedir: 

 

Tablo 7.5 Küresel dünya modeli, yer sabit referans sisteminde hareket denklemleri 

dx/dt= re*V*cosγ/(re+h) (7.82) 

 

dh/dt= V*sinγ (7.83) 

 

dV/dt=(1/m)*(T-D-mgsinγ) (7.84) 

 

dγ/dt= (-gcosγ/V)+Vcosγ/(re+h) (7.85) 

 

 

Bu denklem setinin sayısal çözümü gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

7.11. 3 Serbestlik Dereceli Modelde Farklı Referans Sistemleriyle Elde Edilen 

Sonuçların Kıyaslanması 

 

Dönen küresel dünya modeli ve yere bütünleĢik referans sistemiyle elde edilen sonuçlar, 

Bölüm 6‟da daha önce verilen düz dünya modeli ve gövdeye bütünleĢik referans sistemi ile 

elde edilen sonuçlar ile kıyaslanmıĢtır. 

 

Kıyaslama için kullanılan örnek çözüm parametreleri aĢağıda verilmektedir: 

 

Tablo 7.6 Çözüm parametreleri 

Kademe Sayısı 1 

Lüle çıkıĢ basıncı 120 kPa 

Hücum açısı 0 

Yunuslama açısı (ilk değer) 89 derece 

Yakıt kütle oranı 0.80 

Toplam kütle 2000 kg 

Yakıt yanma hızı 50 kg/s 

Lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s 
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Farklı referans sistemlerindeki denklem setlerinin sayısal çözümü sonucu elde edilen yanma 

sonu roket hızları kıyaslanmıĢtır.  

 

Tablo 7.7 Farklı referans sistemlerinde elde edilen çözümlerin kıyaslanması 

Küresel dönen 

dünya 

Yer sabit referans 

sistemi 

Coğrafi koordinat 

sistemi 

 

Küresel dünya 

Yer sabit referans sistemi 

Ortogonal koordinat sistemi 

Düz dünya 

Gövdeye bütünleĢik 

referans sistemi 

Ortogonal koordinat 

sistemi 

 

Yanma sonu hızı Yanma sonu hızı Yanma sonu hızı 

V1=2629.6 m/s V2=2627.6 m/s V3=2647.5 m/s 

 

Elde edilen hız değerleri büyük oranda aynıdır.  

 

Küresel ve dönen dünya varsayımı ile elde edilen sonuç baz değer olarak alınarak, yanma 

sonu hızında oluĢan yüzdelik hatalar aĢağıda hesaplanmıĢtır. 

 

Düz ve dünyanın dönüĢünün ihmal edildiği model için: 

 

E=100*(2647.5-2629.6)/2629.6= % 0.6 (7.86) 

 

Küresel olan fakat dünyanın dönüĢünün ihmal edildiği model için: 

 

(2627.6-2629.6)
E=100* =%0.076

2629.6
 (7.87) 

 

Buradan da görülebileceği gibi, düz ve dönmeyen dünya varsayımına dayanan model, küresel 

ve dönmeyen dünya varsayımına dayanan model, küresel ve dönen dünya varsayımına 

dayanan modelin sonuçları yanma sonu hızı bakımından birbirine oldukça yakındır. 
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7.12. 6 Serbestlik Dereceli Hareket Modeli ve Bu Modelle Elde Edilen Sonuçlar 

 

Siouris (2004) tarafından verilen denklemlerden yararlanarak, yönelim dörtlüğü kullanan 6 

serbestlik dereceli çözümler yapılmıĢtır. Bu denklemlerde, simetri varsayımıyla, eylemsizlik 

çarpım terimleri (Ixz, Ixy, Iyz) ihmal edilmektedir. Kullanılan denklem setine aĢağıda yer 

verilmektedir. 

 

y z x x x xdP/dt=QR((I -I )/I )+L/I -P(dI /dt)/I   (7.88) 

 

z x y ydQ/dt=PR( (I -I )/I )+M/I Q(dI /dt)/Iy y   (7.89) 

 

x y z z z zdR/dt=PQ(I -I )/I )+N/I -R(dI /dt)/I  (7.90) 

 

1 1

2 2

3 3

4 4

e e0 -r -q -p

e er 0 -p qd
= *

e eq p 0 -rdt

p -q r 0e e

    
    
    
    
    

    

  (7.91) 

 

i i
E B i B

dV dV
( ) =(( ) +ω (V ) )

dt dt
  ; i=1,2,3  (7.92) 

 

i i
E B i B

dx dx
( ) =(( ) +ω (x ) )

dt dt
  ; i=1,2,3 (7.93) 

 

Yukarıdaki denklemlerde, L,M,N terimleri moment terimlerini temsil etmektedir. E i değerleri 

roketin açısal konumunu belirlemede kullanılan yönelim dörtlüğü parametreleridir. .ω  açısal 

hızı,  ise vektörel çarpımı temsil etmektedir.  

 

Yukarıda verilen 13 türev denkleminin aynı anda çözülmesi gereklidir.  
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Çözümde, hız türevlerinin hesaplanmasında, irtifaya bağlı değiĢen atmosfer yoğunluğu, 

basıncı, sıcaklığı ve yerçekimi sabiti değerleri kullanılmıĢtır. Box et al. (2009) tarafından 

sağlanan sürükleme kuvveti katsayıları kullanılmıĢtır. Daha önce 3 serbestlik dereceli 

modeller için kullanılan aerodinamik, yerçekimi ve itki hesaplama metodolojisi benzer 

Ģekilde kullanılmıĢtır.  

 

Elde edilen türev değerleri, önceki kısımlarda detayları verilen uyarlamalı adımlı 3 dereceden 

Runge Kutta algoritması içerisinde kullanılmıĢtır. 

 

Elde edilen yanma sonu hızı ve yanma sonu irtifası değerlerine, 3 serbestlik dereceli çözüme 

ait sonuçlarla birlikte aĢağıdaki Ģekillerde yer verilmektedir. 

 

ġekil 7.22‟de yanma sonu hızın baĢlangıçtaki roket kütlesine bağlı değiĢimi görülmektedir. 6 

serbestlik dereceli çözüm ile elde edilen performans az da olsa daha düĢüktür. 

 

ġekil 7.22 Yanma sonu hızın baĢlangıç kütlesiyle değiĢimi, 2 kademeli sonda roketi,  

 

 

ġekil 7.23, 6 ve 3 serbestlik dereceli çözümleri yanma sonu irtifa bakımından 

kıyaslamaktadır. Yunuslama açısındaki kaybın 6 serbestlik dereceli çözümde biraz daha fazla 

olması nedeniyle, irtifada görece daha belirgin bir fark oluĢmaktadır.  
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ġekil 7.23 Yanma sonu hızın baĢlangıç kütlesiyle değiĢimi, 2 kademeli sonda roketi,  
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8. ENĠYĠLEME (OPTĠMĠZASYON) UYGULAMALARI 

 

Bu bölümde, sonda roketlerine iliĢkin eniyileme uygulamaları gerçekleĢtirilecektir. 

 

8.1. Kademe Sayısı ve Optimum Kademelendirme 

 

Sonda roketlerinde ve uydu fırlatma sistemlerinde, her bir kademesi kendi itki sistemini 

içeren çok kademeli fırlatma araçları kullanılır. Çok kademeli fırlatma araçlarının uçuĢu 

sırasında, yakıtının bitmesiyle iĢlevi kalmayan kademe, fırlatma aracından ayrılır ve ağırlık 

azaltılarak performansın artırılması sağlanır. Kademe kütle dağılımının eniyilemesi önemli bir 

tasarım problemidir. 

 

8.1.1. Optimum kademelendirmeye iliĢkin analitik eniyileme uygulamaları 

 

Literatürde optimum kademelendirmeye iliĢkin pek çok çalıĢma mevcuttur. Burghes(1974) 

kademeler arasındaki optimum kütle dağılımına iliĢkin aĢağıdaki bağıntıyı ortaya koymuĢtur: 

 

Kn= (1 + msf/mp)
1/n

            (8.1) 

 

Burada; n kademe sayısını, mp faydalı yük kütlesini,  msf faydalı yük hariç toplam kütleyi,  m0 

toplam kütleyi temsil etmektedir.  

 

Kademeler için yakıt/toplam kütle oranının aynı olacağı varsayılmıĢtır. Tipik değerler olarak 

toplam kütle/faydalı yük kütlesi oranı 100, baĢlangıç kütlesi 100 ve kademe sayısı 3 alınırsa; 

 

K1=K2=K3=K=4.657            (8.2) 

 

Kademe kütleleri aĢağıdaki Ģekilde hesaplanabilir: 

 

m1= K*K*m0/(K
2
+K+1)=79.312            (8.3) 
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m2= K*m0/(K
2
+K+1)=17.031            (8.4) 

 

m3=m0/(K
2
+K+1)=3.657            (8.5) 

 

Denklem (8.1), kademeler arasındaki kütle oranını azaltabilmek için kademe sayısını 

arttırmak ya da toplam kütlenin faydalı yük kütlesine oranını azaltmak gerektiğini ortaya 

koymaktadır. Her durumda, alt kademenin üst kademelerden daha ağır olması gerektiği 

Denklem (8.1) vasıtasıyla anlaĢılmaktadır. Yakıtın faydalı yük dıĢındaki ağırlığa oranı ef1 ile 

gösterilirse; 

 

Tek kademeli mimaride, Tsiolkovsky denkleminden; 

 sf p

p e

sf p f1 sf

m m
V V *loge   

m m e *m )

 
 
  
 

 (8.6) 

 

mp=1; msf=100; ef1=0.85; Ve=3000 m/s için           (8.7) 

 

   p

101
V 3000 m/s *loge 5527.6  m/s

101 85

 
  

 
            (8.8) 

 

Kademe kütle değerlerine iliĢkin 3 kademeli mimariye iliĢkin analitik çözüm ise aĢağıdaki 

değeri vermektedir: 

 

Vp= 9909.4 [m/s]            (8.9) 

 

Yukarıdaki değerler incelendiğinde, tek kademe yerine optimum Ģekilde bölümlenmiĢ 3 

kademe kullanılması durumunda, yanma sonunda elde edilen hızın yüzde 80 oranında arttığı 

görülmektedir. 

 

Yukarıda optimum kademelendirmeye iliĢkin yapılan analiz, yakıt kütle oranının ve 

kademelerdeki lüle çıkıĢ hızlarının eĢit olduğu durum için geçerlidir. Gerçekte, üst 
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kademelerde daha yüksek geniĢleme oranına sahip lülelerle daha yüksek çıkıĢ hızları elde 

edilmektedir. Buna karĢın, en üst kademede yakıt kütle oranı, faydalı yükün ağırlığının da 

etkisiyle genellikle daha düĢüktür. Birbirine zıt çalıĢan bu iki etki de göz önüne alındığında, 

çok kademeli bir rokette kütle dağılımı açısından bir eniyileme çalıĢmasının gerektiği 

anlaĢılmaktadır. 

 

Literatürde, optimum kütle dağılımının analitik yollarla çözümünü ön plana alan çalıĢmalar 

mevcuttur.  

 

Teren ve Spurlock (1966), fırlatma araçları için, faydalı yük taĢıma kapasitesini 

azamileĢtirmeye yönelik olarak kademe ağırlık eniyileme çalıĢması yapmıĢtır. Eniyileme 

çalıĢmasında, varyasyonel analize dayanan Lagrange çarpanları tekniği kullanılmıĢtır.  

Aerodinamik kuvvetlerin ihmal edilmemesi halinde bu tekniği kullanmak mümkün 

olmamaktadır. Bu çalıĢmada; 

 Ġlk kademe için hücum açısı sıfır olarak alınmıĢ, fırlatma aracının dönme manevrası 

yaptığı üst kademeler için hücum açısının etkileri de dahil edilmiĢtir 

 Kademelerdeki itki ve yakıt yanma debisi sabit kabul edilmiĢtir.  

 Ġlk kademeden sonraki bütün kademelerin vakum ortamında hareket ettiği kabul 

edilerek denklemler önemli ölçüde basitleĢtirilmiĢtir.   

 

Malina ve Summerfield (1947) eĢit lüle çıkıĢ hızına ve eĢit yakıt kütle oranın sahip kademeler 

açısından analitik bir eniyileme çalıĢması yapmıĢtır. Vertregt (1956), bütün kademelerin eĢit 

lüle çıkıĢ hızına sahip olduğu bir roket için kademe eniyileme çalıĢması yapmıĢtır. Goldsmith 

(1957) eĢit yakıt kütle oranına sahip iki kademeli bir roket için bir kademe eniyileme 

çalıĢması yapmıĢtır.  
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8.1.2. Sayısal eniyileme ve genetik algoritma eniyilemesi 

 

Bu tezde, eniyileme çalıĢması sayısal yöntemlerle gerçekleĢtirilecektir. Sayısal yöntemlerle 

eniyileme, basitleĢtirici birtakım varsayımlara (kademelerin eĢit yakıt kütle oranına, eĢit lüle 

çıkıĢ hızına sahip olması gibi) olan ihtiyacı ortadan kaldırmaktadır. 

 

Sayısal eniyileme için çok kullanılan yöntemlerden biri, genetik algoritmadır. Genetik 

algoritma, çok değiĢkenli ve doğrusal olmayan problemlerin belirli bir yerel minimuma 

takılmadan çözümünde sıklıkla kullanılan bir algoritmadır. Eğim/türev tabanlı algoritmalar, 

genetik algoritmaya kıyasla yerel minimuma takılma dezavantajına sahiptir.  

 

Genetik algoritma akıĢ Ģemasına aĢağıda yer verilmektedir. Genetik algoritma, ilk önce 

belirlenen eniyileme parametreleri için olası çözümler ailesi (popülasyon) oluĢturur. 

OluĢturulan popülasyonda, her bir üyenin uygunluğuna bakılır. Ardından uygun üyeler 

arasında çaprazlama yoluyla optimum karakter elde edilmeye çalıĢılır. BaĢarılı olası 

çözümlerin belli adedi doğrudan korunarak bir sonraki jenerasyona aktarılır. Bu korunarak 

aktarılan üyeler, elit üye olarak adlandırılmaktadır. Mutasyon (rastgele değiĢim) yoluyla da 

popülasyondaki çözümler zenginleĢtirilir. Bu zenginleĢtirmelerle yeni bir popülasyon 

oluĢturularak hedef fonksiyon değeri her bir olası çözüm için yeniden hesaplanır. Azami 

jenerasyon sayısı aĢılmıĢ ya da art arda birçok jenerasyonda daha iyi bir çözüme ulaĢılamıyor 

ise sonuç listelenir. 
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ġekil 8.1 Genetik algoritma akıĢ Ģeması 

 
 

Literatürde, sayısal eniyilemenin roket tasarım problemlerine uygulanmasına iliĢkin çeĢitli 

çalıĢmalar mevcuttur. 

AslantaĢ (2012), Çoklu Soğutma Çok Amaçlı Tavlama Benzetimi algoritması ile nano 

uydular için 2 kademeli bir fırlatma aracının kademe kütle dağılım eniyilemesini 

gerçekleĢtirmiĢtir. Eniyileme çalıĢmasını hem yerden hem de havadan fırlatılan roketleri için 

gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢmasında; 

 Dönen küresel dünya modeli temelinde hareket denklemlerini ortaya koymuĢtur. Üç 

hareket serbestlik dereceli bir model kullanmıĢtır. 

 Hareket denklemlerinin çözümünde 4. dereceden Runge Kutta integrasyonu 

kullanmıĢtır. 

 Datcom denklemleri temelinde sürükleme kuvveti modellemesi gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Yerçekimi ivmesini sabit olarak almıĢtır.  

 Atmosferik parametrelerin (sıcaklık, yoğunluk, basınç) değiĢiminin logaritmik olarak 

gerçekleĢtiği varsayımını kullanmıĢtır. Baz değerler olarak 1976 ABD Standart 

Atmosfer Modelini kullanmıĢtır. 

 Yer sabit referans sistemine göre çözümler gerçekleĢtirmiĢtir. 

 Yanma debisini ve kademe kütle dağılımını eniyileme değiĢkeni olarak kullanmıĢtır. 
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Anderson (1999), genetik algoritma kullanarak füze aerodinamik Ģekil eniyileme çalıĢması 

yapmıĢtır.  Roket burun uzunluğu, gövde çapı, kanatçık Ģekli ve büyüklüğü gibi parametreler 

üzerinde; statik marjin, normal kuvvet gibi değiĢkenleri hedef fonksiyon hale getirerek, 

eniyileme çalıĢması gerçekleĢtirmiĢtir. Anderson (1999), gradyen temelli çözümlerin, çok 

değiĢkenli eniyileme uygulamalarında iyi sonuç vermediğine değinmiĢ ve genetik 

algoritmanın aerodinamik eniyileme ve Ģekil eniyilemesi uygulamalarında yaygınlık 

kazandığına iliĢkin çeĢitli örnekler vermiĢtir. 

Bairstow et al. (2006), iki kademeli fırlatma araçlarına yönelik çok amaçlı eniyileme 

çalıĢması yapmıĢtır. Hedef yörünge 400 km irtifada dairesel yörünge olarak saptanmıĢtır. Ġki 

hedef fonksiyonu ortaya konmuĢtur: 

1. Faydalı Yük Kütlesini AzamileĢtir 

2. Maliyeti Asgariye Ġndir 

Bairstow et al. (2006), çözümde itki değerleri sadece belirli irtifalar (0,50,100,200,400 km) 

için tanımlamıĢ, ara değerler için interpolasyon yapmıĢtır. ÇalıĢmasında, Fırlatma aracının 

dönüĢ fazına baĢlama noktasına kadar itkinin yere 90 derecede etki ettiği, daha sonra ise yere 

paralel olana kadar roketin dönüĢ gerçekleĢtirdiği varsayılmıĢtır.  Hareket denklemlerini 

radyal koordinatlarda 5 adi diferansiyel formuna getirilerek çözüm gerçekleĢtirilmiĢtir.  

ÇalıĢmada, 1962 atmosfer modeli tarafından verilen hava sıcaklığı ve yoğunluk kullanılmıĢ, 

farklı irtifalarda lüle verimliliği hesaba katılmamıĢtır.   

Maliyet hesabı, malzeme maliyeti, motor maliyeti ve üretim maliyetinin roket büyüklüğüne 

göre ölçeklenmesi yoluyla yapılmıĢtır. Çözüm yöntemi, temel özellikleri bilinen Delta roket 

ailesi (Delta II, Delta IV, Delta V) üzerinde uygulanmıĢtır. Faydalı yük taĢıma kapasitesinin 

%11-%20 arası bir hatayla hesaplanabildiği, maliyetin %3-8 hatayla hesaplanabildiği 

görülmüĢtür. 

Bunun ardından, saptanan iki hedef fonksiyon üzerinde çok amaçlı genetik algoritma ile 

eniyileme çalıĢması yapılmıĢtır. Eniyilemede, 100 popülasyon, 100 jenerasyonlu bir genetik 

algoritma kullanımı yapılmıĢtır. Elde edilen çözümlerle Pareto çizgisi oluĢturulmuĢtur. 50.7 

ton faydalı yük için 140 milyon USD fırlatma maliyetine sahip bir tasarım elde edilmiĢtir. 
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Mevcut Delta IV Heavy roketinin, 145 milyon USD fırlatma maliyetine, 22 ton faydalı yük 

taĢıma kapasitesine sahip olduğu ortaya konarak eniyileme çalıĢmasının yararı ortaya 

konmuĢtur. 

 

8.2. Tez Kapsamında Yapılan ve Sürükleme Modellemesi Ġçermeyen Eniyileme 

ÇalıĢmaları  

 

AĢağıda, öncelikle üç kademeli, her kademesinde farklı lüle çıkıĢ hızına ve yakıt kütle oranına 

sahip bir roket için Tsiolkovsy denkleminden yararlanılarak iki farklı hedef fonksiyonu için 

eniyileme yapılacaktır. 

 

(i) 10 ton ile sınırlanmıĢ bir toplam kütle için en yüksek son hızı sağlayan optimum 

kademe dağılımının saptanması 

(ii) Belirli bir hedef son hız için; gerekli kütlenin ve kademeler arası kütle dağılımının 

hesaplanması. 

 

8.2.1. SınırlanmıĢ bir toplam kütle için en yüksek son hızı sağlayan optimum kademe 

dağılımının saptanması 

 

Bu kısımda, üç kademeli, her kademesinde farklı lüle çıkıĢ hızına ve yakıt kütle oranına sahip 

bir roket için bir evrimsel eniyileme kodu olan genetik algoritmayla eniyileme çalıĢması 

yapılacaktır. 

 

Eniyileme çalıĢmasında, toplam roket kütlesi 10 ton ile sınırlandırılmıĢtır.  

Kademelerin yakıt kütle oranları aĢağıdaki gibidir. 

 

ef1=0.85; ef2=0.8; ef3=0.7;            (8.10) 

 

Lüle çıkıĢ hızları aĢağıdaki Ģekildedir: 
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Ve1=2800; Ve2=3000; Ve3=3200;            (8.11) 

 

Eniyilemeye iliĢkin çeĢitli parametre değerlerine aĢağıda yer verilmiĢtir:   

 

Tablo 8.1 Optimum kütle dağılımı için parametreler 

M1  ( 

Birinci 

kademe 

kütle 

aralığı): 

M2   (Ġkinci 

kademe 

kütle 

aralığı): 

M3 (Üçüncü 

kademe 

kütle 

aralığı): 

Popülasyon:  Jenerasyon 

sayısı: 

Elit üye 

sayısı: 

3-6 ton 1-3 ton 0.5-1 ton 100 100 2 

 

Eniyileme hedef fonksiyonu aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır:  

 

tot tot
e1 e2

tot     f1     tot     f 2

tot
e3

tot     f 3

M M m1
2 ( V *log  V *log     

M  e *m1 M m1 e *m2

M m1 m2
           V *log   ) 

M m1 m2 e *m3

s
   

      
     

  
 

   

  (8.12) 

 

Aranan maksimum hızı, bir minimizasyon problemi formatına sokmak için ifadenin önüne 

eksi iĢareti konuĢmuĢtur.                

 

Eniyileme sonucunda elde edilen değerler aĢağıdaki Ģekildedir. 

 

Tablo 8.2 Optimum kütle dağılımı eniyileme sonuçları 

Birinci kademe 

kütlesi 

Ġkinci kademe kütlesi Üçüncü kademe kütlesi 

6000 kg 2400 kg 500 kg 
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8.2.2. Belirli bir hedef son hız için gerekli kütlenin ve kademeler arası kütle dağılımının 

hesaplanması 

 

Bu kez, belirli bir son hız için (9500 m/s) gerekli toplam kütle ve kademeler arası kütle 

dağılımı optimize edilmeye çalıĢılacaktır. Kademelerin yakıt kütle oranları aĢağıdaki gibidir. 

 

ef1=0.85; ef2=0.8; ef3=0.7;            (8.13) 

Lüle çıkıĢ hızları aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

Ve1=2800; Ve2=3000; Ve3=3200;            (8.14) 

 

Eniyilemeye iliĢkin çeĢitli parametre değerlerine aĢağıda yer verilmiĢtir:   

 

Tablo 8.3 Optimum kütle dağılımı için parametreler 

M1  ( Birinci 

kademe 

kütle 

aralığı): 

M2   (Ġkinci 

kademe kütle 

aralığı): 

M3 (Üçüncü 

kademe kütle 

aralığı): 

Popülasyon:  Jenerasyon 

sayısı: 

Elit üye 

sayısı: 

3-10 ton 1-3 ton 0.5-1 ton 100 100 2 

 

Eniyileme hedef fonksiyonu aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır:  

 

tot tot
e1 e2

tot     f1     tot     f 2

tot
e3 tot

tot     f 3

M M m1
2 abs( 9500 ( V *log V *log  

M e *m1 M m1 e *m2

M m1 m2
       V *log   ) ) M  /100  

M m1 m2 e *m3

-
s

   
      

    

  
 

   

    (8.15) 

 

Hedef fonksiyonda yer alan abs() mutlak değeri simgelemektedir. Hedef fonksiyona toplam 

kütle (Mtot  /100) Ģeklinde yerleĢtirilmiĢtir. 

 

Tablo 8.4. Belirli bir hedef hız için eniyileme 

Birinci kademe kütlesi Ġkinci kademe kütlesi Üçüncü kademe kütlesi 
5367.6 kg 1467.6 kg 647.7 kg 
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8.3. Sürükleme Modellemesi Ġçeren Eniyileme ÇalıĢmaları 

 

Bu kısımda, sürükleme modellemesi içeren eniyileme uygulamaları üzerinde durulacaktır. 

 

8.3.1.  SınırlanmıĢ bir toplam kütle için (<3 ton); en yüksek son hızı sağlayan optimum 

kademe dağılımının saptanması 

 

Sürükleme ve yerçekimi kuvveti etkilerinin ihmal edilmediği bir eniyileme çalıĢması 

yapılarak, kademe kütle dağılımı bulunmaya çalıĢılmıĢtır. Eniyileme için genetik algoritma 

kullanılmıĢtır. DeğiĢken aralığını azaltmak için, kütle değiĢkenleri önce 50‟ye bölünerek yeni 

bir değiĢken seti elde edilmiĢtir. Bu yeni değiĢkenler, hesaplama sırasında tekrar 50 ile 

çarpılmıĢtır. Böylece çözüm aralığı daraltılarak gerekli çözüm popülasyonu küçültülmüĢtür. 

Bu bölme iĢlemi sonucu elde edilen değiĢkenler, aĢağıdaki tabloda M‟ ile gösterilmektedir. 

 

Tablo 8.5 Optimum kütle dağılımı için parametreler 

M1  ( Birinci kademe kütle aralığı): 800-2400 

kg 

M2   (Ġkinci kademe kütle aralığı): 200-400 kg 

M3 (Üçüncü kademe kütle aralığı): 100-200 kg 

M1‟ 16-48 

M2‟ 4-8 

M3‟ 2-4 

Birinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2900 m/s 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ hızı 3000 m/s 

Birinci kademe yakıt kütle oranı 0.8 

Ġkinci kademe yakıt kütle oranı 0.8 

Üçüncü kademe yakıt kütle oranı 0.5 

Birinci kademe yanma debisi 70 kg/s 

Ġkinci kademe yanma debisi 60 kg/s 

Üçüncü kademe yanma debisi 50 kg/s 

Popülasyon  20 

Jenerasyon sayısı 20 

Elit üye sayısı 1 
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Eniyileme sonucu, aĢağıdaki değerler elde edilmiĢtir. 

 

Tablo 8.6 Azami son hız için optimum kütle dağılımı, sayısal çözüm sonuçları 

M1  ( Birinci kademe 

kütle): 

M2   (Ġkinci kademe 

kütle): 

M3 (Üçüncü kademe 

kütle) 

2335.2 kg 364.7 kg 111.9 kg 

Yanma sonu hız 6398 m/s 

 

8.3.2. Belirli bir hedef yanma sonu hızı için gerekli kütlenin ve kademeler arası kütle 

dağılımının hesaplanması 

 

8000 m/s hedef hız olarak seçilerek, bu hedef hızı sağlayan en küçük kütle aranmıĢtır. Bir 

önceki bölümdekine benzer Ģekilde, popülasyonu azaltmak için kütle aralık değerleri 50 ile 

bölünerek bir çeĢit normalizasyon yapılmıĢtır. 

 

Tablo 8.7 Belirli bir hedef yanma sonu hızı için optimum kütle dağılımı 

M1  ( Birinci kademe kütle aralığı): 800-6000 

kg 

M2   (Ġkinci kademe kütle aralığı): 300-1200 

kg 

M3 (Üçüncü kademe kütle aralığı): 200-300 kg 

M1‟ 16-120 

M2‟ 6-24 

M3‟ 4-6 

Birinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s 

Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2900 m/s 

Üçüncü kademe lüle çıkıĢ hızı 3000 m/s 

Birinci kademe yakıt kütle oranı 0.85 

Ġkinci kademe yakıt kütle oranı 0.85 

Üçüncü kademe yakıt kütle oranı 0.75 

Birinci kademe yanma debisi 70 kg/s 

Ġkinci kademe yanma debisi 60 kg/s 

Üçüncü kademe yanma debisi 50 kg/s 

Popülasyon  30 

Jenerasyon sayısı 30 

Elit üye sayısı 1 



132 

 

Hedef fonksiyon aĢağıdaki Ģekilde tanımlanmıĢtır: 

 

S= abs(8000-V)+(M0/100)  (8.16) 

 

Böylece toplam ağırlığın artması, hedef fonksiyonu içinde dezavantajlı bir duruma 

getirilmiĢtir. Eniyileme sonuçları aĢağıda verilmektedir. 

 

Tablo 8.8 Belirli bir hedef yanma sonu hızı için optimum kütle dağılımı sonuçlar 

M1  ( 

Birinci 

kademe 

kütle): 

M2   (Ġkinci 

kademe kütle): 

M3 (Üçüncü 

kademe kütle): 

Toplam Kütle Yanma 

sonu 

hız 

1751.2 kg 419.9 kg 241.8 kg 2412.9 kg 7953 

m/s 

 

8.3.3. Azami yanma sonu hızı için kütle dağılımı ve yanma debisi eniyilemesi 

 

3 kademeli bir sonda roketi için, kademe kütle dağılımı ve yanma debileri eniyilemesi 

yapılmıĢtır. Kullanılan denklem seti, yer sabit referans sisteminde küresel dünya yaklaĢımını 

baz almaktadır. Toplam kütle 3 ton ile sınırlanmıĢtır. 

 

Eniyileme için genetik algoritma kullanılmıĢtır.  

 

Seçilen parametreler aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

Tablo  8.9 Azami yanma sonu hızı için fiziksel parametreler ve eniyileme parametreleri 

Fiziksel parametreler 
Üçüncü kademe kütlesi: 250 kg 
Birinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2800 m/s 
Ġkinci kademe lüle çıkıĢ hızı 2900 m/s 
Üçüncü kademe lüle çıkıĢ hızı 3000 m/s 
Birinci kademe yakıt kütle oranı 0.8 
Ġkinci kademe yakıt kütle oranı 0.8 
Üçüncü kademe yakıt kütle oranı 0.6 

Eniyileme parametreleri 
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Popülasyon  20 
Jenerasyon sayısı 20 
Elit üye sayısı 1 

 

Eniyilemede kullanılan değiĢen değerleri aĢağıda verilmiĢtir. 

 

Tablo 8.10 Azami yanma sonu hızı için eniyileme değiĢkenleri 

mp1   (Birinci kademe yanma debisi) 40-140 kg/s 
mp2   (Ġkinci kademe yanma debisi) 40-140 kg/s 
mp3  (Üçüncü kademe yanma debisi) 40-140 kg/s 
K2  (Ġkinci kademe kütle katsayısı) 2-5 

 

Hedef fonksiyonu yanma sonu hız olarak seçilmiĢtir: 

 

S2=-V 

 

Eniyileme sonucu elde edilen değiĢken değerleri aĢağıda verilmiĢtir: 

 

Tablo 8.11 Azami yanma sonu hızı için eniyileme sonuçları 

mp1   (Birinci kademe yanma debisi) 92.2541  kg/s 
mp2   (Ġkinci kademe yanma debisi) 102.0278  kg/s 
mp3  (Üçüncü kademe yanma debisi) 107.8106 kg/s 
K2  (Ġkinci kademe kütle katsayısı) 3.2388    
Yanma sonu hızı 6837.7 m/s 
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9. KADEMELERĠN DÜġME ALANININ BELĠRLENMESĠ 

 

9.1. Kademelerin DüĢme Alanının Belirlenmesi Ġçin Gerekli Modellemeler 

 

Kademelerin düĢme alanının belirlenebilmesi için, atmosferik hareketlerin (rüzgar) 

modellenmesine ve sürükleme kuvvetinin modellenmesine ihtiyaç vardır. 

 

Literatürde, silindire uygulanan sürükleme kuvvetinin modellenmesine iliĢkin çeĢitli 

çalıĢmalar mevcuttur.  

 

Franzluebbers(2013) düĢük Reynolds(5000, 10,000) sayılarında, büyük girdap simülasyonu 

ve k-w türbülans modelinden yararlanarak çeĢitli analizler yapmıĢtır. Elde ettiği sonuçlar CD 

değerinin Re=5000 için 1, Re=1000 için 0.8‟e yakın değer aldığını ortaya koymaktadır. 

 

Munson (2006), çapraz akıĢ altındaki silindire iliĢkin sürükleme katsayısının Reynolds sayısı 

ile değiĢimini vermektedir. 

 

ġekil 9.1 Silindir üzerinde sürükleme katsayısının Reynolds sayısıyla değiĢimi 

 
Kaynak: Munson (2006) 

 



135 

 

Ayrılarak düĢüĢe geçen kademelerde 0 derece hücum açısını muhafaza etmek mümkün 

olmayacaktır. Rüzgarın etkisiyle hücum açısında değiĢimler olacaktır. Hücum açısındaki ciddi 

artıĢlar altında, silindirin çapraz akıĢ altında hareket ettiğini düĢünmek makul olacaktır. Bu 

nedenle, yukarıda sunulan sürükleme kuvveti grafiği baz alınarak bir analiz 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

3 kademeli, farklı baĢlangıç ağırlıklarına sahip sonda roketleri için çözüm gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kademelerin yanma sonrası ağırlıkları aĢağıdaki tabloda verilmektedir: 

 

 

Tablo 9.1 BoĢ kademe ağırlıkları 

 Toplam Roket Ağırlığı 

  Toplam ağırlık 1 ton Toplam ağırlık 2 ton Toplam ağırlık 

3 ton 

1. kademe boĢ 

ağırlığı (kg) 

138.4615   276.9231   415.3846 

2. kademe boĢ 

ağırlığı (kg) 

46.1538    92.3077   138.4615 

3. kademe boĢ 

ağırlığı (kg) 

   51.5385   103.0769   154.6154 

 

Analiz için bir kod paketi geliĢtirilmiĢtir. Kod paketinin çalıĢma adımları aĢağıdaki Ģekildedir: 

 

 Roket hareket analizi kodundan, kademe ayrılma anındaki konum ve hız bilgilerini al 

 Hızın dikey bileĢeni 0 olana kadar, kademe yükselme aĢamasında, hız ve konum 

integrasyonu gerçekleĢtir 

 Kademe alçalma aĢamasında, konum yere ulaĢana kadar hız ve konum integrasyonu 

gerçekleĢtir 

 Sonuçları yazdır 
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ġekil 9.2, birinci kademe ayrılma anında hızın eksenel bileĢeninin roket toplam kütlesine 

bağlı değiĢimini vermektedir. Hızda önemli bir farklılık söz konusu olmadığı görülmektedir. 

 

ġekil 9.2 Birinci kademe ayrılma anında hızın eksenel bileĢeni 

 

 

ġekil 9.3, birinci kademe ayrılma anındaki irtifayı farklı roket baĢlangıç kütleleri için 

vermektedir. Ġrtifa değerlerinde önemli bir farklılık söz konusudur. 

 

ġekil 9.3 Birinci kademe ayrılma anında irtifa 
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ġekil 9.4, ikinci kademe ayrıldığında hızın eksenel bileĢenini vermektedir. Hız değerleri 

birinci kademeye göre belirgin Ģekilde daha yüksektir. 

 

ġekil 9.4 Ġkinci kademe ayrıldığında hızın eksenel bileĢeni 

 

 

ġekil 9.5, ikinci kademe ayrılma anındaki irtifa değerlerini vermektedir. Ġrtifa değerleri birinci 

kademeye göre belirgin Ģekilde daha yüksektir. Roket baĢlangıç kütlesindeki artıĢ, aynı 

zamanda baĢlangıçtaki roket yakıtının daha fazla olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, 

ayrılma anındaki irtifa roket kütlesi arttıkça daha yüksek bir değer olarak bulunmaktadır. 

 

ġekil 9.5 Ġkinci kademe ayrıldığında irtifa 
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Üçüncü kademe ayrılma anındaki hızın eksenel bileĢeni ve irtifa değerleri sırasıyla ġekil 9.6 

ve ġekil 9.7‟de verilmektedir. 

 

Ġkinci kademe ve birinci kademe arasındaki iliĢkinin benzeri, üçüncü ve ikinci kademe 

arasında bulunmaktadır. 3. kademe ayrılma hızının, 2. kademeye kıyasla önemli ölçüde 

yüksek olduğu görülmektedir. Roket baĢlangıç kütlesindeki artıĢ, aynı zamanda baĢlangıçtaki 

roket yakıtının daha fazla olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle, ayrılma anındaki irtifa 

roket kütlesi arttıkça daha yüksek bir değer olarak bulunmaktadır. 

 

ġekil 9.6 Üçüncü kademe ayrıldığında hızın eksenel bileĢeni 

 

ġekil 9.7 Üçüncü kademe ayrıldığında irtifa 
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AĢağıda, ġekil 9.8, ġekil 9.9 ve ġekil 9.10‟da, sırasıyla 1. 2. ve 3. kademe için, farklı 

baĢlangıç roket kütlesi değerlerine göre kademelerin yere düĢme noktalarının fırlatma 

noktasına uzaklığı verilmektedir. 

ġekil 9.8 Yere düĢme menzili 1. kademe 

 

 

ġekil 9.9 Yere düĢme menzili 2. kademe 
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ġekil 9.10 Yere düĢme menzili 3. kademe 

 

 

Hesaplamalarda, rüzgar hızı, yerçekimi sabiti, atmosfer sıcaklığı, atmosfer yoğunluğu 

irtifanın fonksiyonu olarak girilmiĢtir. Fırlatma açısı 89 derece olarak alınmıĢtır.  

 

Fırlatma açısının düĢme menzili üzerindeki etkileri aĢağıdaki incelenmiĢtir. AĢağıdaki Ģekiller 

bu incelemelerin sonuçlarını içermektedir. 

 

‟den görüldüğü üzere, birinci kademe için 89 derece fırlatma ile 75 derece fırlatma açısı 

arasında yere düĢme menzili bakımından 2 katın üzerinde bir fark vardır. 

 

ġekil 9.11‟den görüldüğü üzere, birinci kademe için 89 derece fırlatma ile 75 derece fırlatma 

açısı arasında yere düĢme menzili bakımından 2 katın üzerinde bir fark vardır. 
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ġekil 9.11 Yere düĢme menzilinin fırlatma açısıyla değiĢimi, 1. kademe 

 

ġekil 9.12‟den görüldüğü üzere, 2. kademe için 89 derecelik fırlatma açısı ile 75 derecelik 

fırlatma açısı arasında, yere düĢme menzili açısından yaklaĢık 4 kat fark vardır.  

ġekil 9.12 Yere düĢme menzilinin fırlatma açısıyla değiĢimi, 2. kademe 

 

 

ġekil 9.13‟ten görüldüğü üzere, en üst kademe için 89 derece fırlatma ile 75 derece fırlatma 

açısı arasında yere düĢme menzili bakımından, 4 katın üzerinde bir fark oluĢmaktadır.  
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ġekil 9.13 Yere düĢme menzilinin fırlatma açısıyla değiĢimi, 3. kademe 

 

 

AĢağıda, paraĢüt parametreleri ve yere düĢme bölgesi çapına/menziline iliĢkin bilgiler yer 

almaktadır. Sürükleme modellemesi düĢme aĢamasında, kademenin çapraz akıma maruz 

kalacağı düĢünülerek Munson(2006) tarafından sağlanan grafik temelinde yapılmıĢtır. ParaĢüt 

sürükleme kuvveti ve paraĢüt normal kuvvet katsayısı, Jorgensen (1983) tarafından verilen 

rüzgar tüneli verilerine dayanmaktadır. Roket ağırlığının artması durumunda, gerekli 

yavaĢlatmayı sağlayabilmek için paraĢüt yüzey alanında artıĢ gerekliliği oluĢmaktadır. 

Tablo 9.2 Birinci kademe paraĢüt parametreleri ve yere düĢme menzili 

Roket 

Ağırlığı (kg) 

1. Kademe 

ParaĢüt 

Yüzey Alanı 

(m^2) 

Roket 

Gövdesi 

Sürükleme 

Katsayısı 

ParaĢüt 

Sürükleme 

Kuvveti 

Katsayısı  

ParaĢüt 

Normal 

Kuvvet  

Katsayısı 

1000 10 f(Re) 0.6 0.6 

2000 10 f(Re) 0.6 0.6 

3000 30 f(Re) 0.6 0.6 
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Tablo 9.3 Ġkinci kademe paraĢüt parametreleri ve yere düĢme menzili 

Roket 

Ağırlığı 

(kg) 

2. Kademe 

ParaĢüt 

Yüzey 

Alanı 

(m^2) 

Roket 

Gövdesi 

Sürükleme 

Katsayısı 

ParaĢüt 

Sürükleme 

Kuvveti 

Katsayısı 

ParaĢüt Normal 

Kuvvet  

Katsayısı 

1000 10 f(Re) 0.6 0.6 

2000 10 f(Re) 0.6 0.6 

3000 30 f(Re) 0.6 0.6 

 

Tablo 9.4 Üçüncü kademe paraĢüt parametreleri ve yere düĢme menzili 

Roket 

Ağırlığı (kg) 

3. Kademe 

ParaĢüt 

Yüzey Alanı 

(m^2) 

Roket 

Gövdesi 

Sürükleme 

Katsayısı 

ParaĢüt 

Sürükleme 

Kuvveti 

Katsayısı 

ParaĢüt Normal 

Kuvvet  Katsayısı 

1000 10 f(Re) 0.6 0.6 

2000 10 f(Re) 0.6 0.6 

3000 30 f(Re) 0.6 0.6 

 

Yapılan analizlerde paraĢütlerin yerden 2 km yüksekte açıldığı varsayılmaktadır. ParaĢüt 

sistemi kullanılmasıyla, kademe yere düĢme hızlarının 30 m/s altına düĢtüğü gözlemlenmiĢtir.
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10. ĠNTEGRASYON KODUNUN DOĞRULANMASI 

 

Ġntegrasyon metodolojisini doğrulamak için, analitik çözümü bilinen bir adi diferansiyel 

denklem üzerinde sayısal çözüm yapılmıĢtır. Sonuçlar analitik çözümle kıyaslanmıĢ, sayısal 

hata incelenmiĢtir. 

3 2dy/dx= -2x +12x -20x+8.5
  

 (10.1) 

Bu denklemin, analitik bir çözümü mevcut olup Chapra (2010) tarafından verilmektedir. 

4 3 2y 0.5x 4x 10x 8.5x 1          (10.2) 

y(x=0)=1;  y(x=4)=> aranan değer. 

 

Tablo 10.1 Analitik çözüm sonuçları 

 
Kaynak: Chapra (2010) 

 

GeliĢtirilen integrasyon kodu, eldeki probleme uygulanmıĢtır. Sayısal çözüm sonucunda, 

y(4)= 3.017613333 elde edilmiĢtir. 

Yüzdelik sayısal hata:  

 

 3.017613333  3
*100 0.5871111 

3


   (10.3) 

 

Sayısal hata oldukça düĢüktür. AĢağıdaki Ģekilde, integrasyon boyunca sayısal ve analitik 

sonuçlar verilmektedir. Sayısal sonuçlar, analitik sonuçlara oldukça yakındır. 

 

 



145 

 

ġekil 10.1 Analitik ve sayısal çözümün kıyaslanması 
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11. SONDA ROKETĠ KULLANIM ALANLARI, BAġLICA SONDA ROKETLERĠ 

 

11.1. Sonda Roketi Kullanım Alanları  

 

Uzay sonda roketleriyle, atmosfere iliĢkin sıcaklık, yoğunluk, basınç, kimyasal bileĢim gibi 

bilgileri edinmek mümkündür. Edinilen atmosferik veriler, diğer konuların yanında, uydu 

fırlatıcı roket hareketini doğru bir Ģekilde modelleyebilmek açısından önemlidir.  

 

Uzay sonda roketleriyle iyonosferi (elektron yoğunluğu, elektrik akımları, iyon yoğunluğu, 

radyo dalga propogasyonu, manyetik alan ölçümleri) ve uzay iklimini (GüneĢ fırtınaları ve 

güneĢ kaynaklı parçacık akıĢını) incelemek mümkündür. Bu çalıĢmalar özellikle uyduların 

sinyallerinde yaĢanan değiĢimleri anlamak ve uydu sinyallerinde iyileĢtirme yapabilmek 

açısından önemlidir. 

 

Uzay sonda roketleri, bilimsel amaçlarla da sıklıkla kullanılmaktadır. Astronomi çalıĢmaları, 

malzeme bilimi, akıĢ fiziği (yanma araĢtırmaları), biyoloji deneyleri, bu konuların baĢında 

gelmektedir. 

 

Ülkeler uzay sonda roketi geliĢtirerek kritik fırlatma teknolojilerini denemekte ve 

doğrulamaktadır. Uzay sonda roketlerinin bir diğer iĢlevi, geliĢtirilen yeni teknoloji, sistem ve 

ekipmanları uzay ortamında test etmektir. Atmosfere geri giriĢ teknolojisine yönelik deneyler 

yapmak uzay sonda roketleriyle mümkün olmaktadır. 

 

Uzay sonda roketi üzerine eklenecek gerinim ölçerlerle yüzeydeki stresin ölçülmesi 

mümkündür. Bu, uzay sonda roketi üzerine ne gibi yükler bindiğini anlamaya imkan 

sağlayacaktır. Böylece, yüksek hızlarda oluĢan aerodinamik kuvvetleri de tahmin etmek 

mümkündür.  
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11.2. GeliĢtirilen BaĢlıca Sonda Roketleri 

 

Viking uzay sonda roketi
1
: Turbopompa beslemeli, yönlenme kabiliyeti olan sıvı yakıtlı roket 

motoruna sahiptir. Tek kademeli sonda roketidir. Ġlk uçuĢunu 1949‟da yapmıĢtır. 1949-1951 

yılları arasında toplam 7 adet fırlatılmıĢtır. Yakıt tankları gövdeye entegredir. Kazanılan 

teknolojiler daha sonra ABD tarafından geliĢtirilen kıtalararası balistik füzelerde (ICBM) ve 

uydu fırlatma sistemlerinde (Vanguard uydu fırlatma sistemi) kullanılmıĢtır. 

 

ġekil 11.1 Viking uzay sonda roketi 

 

Kaynak:http://spacerockethistory.com/wp-

content/uploads/2013/04/Viking1.jpg , 5 Haziran 2017 tarihinde 
eriĢildi. 

 

Viking uzay sonda 

roketinin çeĢitli teknik 

özellikleri: 

Uzunluk: 14.9 m 

Azami irtifa/Faydalı 

Yük: 200 km/230 kg 

Toplam kütle: 4500 

kg 

Çap:0.81 m 

 

 

 

Veronique uzay sonda roketi
2
: Fransa‟da geliĢtirilen tek kademeli sıvı yakıtlı roket motoruna 

sahip uzay sonda roketidir. 6 metre boyunda, bir ton ağırlığında, 60 kg faydalı yükü 65 km 

irtifaya göndermek üzere tasarlanmıĢtır. Nitrik asit ve kerosen yakmaktadır. Tank basıncı 

                                                

 

1 http://www.astronautix.com/v/vikingsoundingrocket.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
2 http://www.sat-net.com/serra/lrba_e.htm , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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beslemeli motora sahiptir. 1950‟de ilk uçuĢunu yapmıĢtır. Daha büyük tanklara sahip ve 60 kg 

faydalı yükü 135 km irtifaya çıkarabilen Veronique NA 1954‟te 4 kez fırlatılmıĢtır.  

 

Kerosen yerine türpentin kullanan Veronique AGI modeli, 1959-1969 arasında %81.5 baĢarı 

oranıyla 48 kez fırlatılmıĢtır. Veronique AGI 210 km irtifaya eriĢebilmekteydi.  

 

Roket daha da büyütülerek Veronique 61 versiyonu geliĢtirildi. Veronique 61, 60 kg faydalı 

yükü 315 km irtifaya çıkarabilmekteydi. Veronique 61, 60 kN itkiye sahipti. Ġlk uçuĢunu 

1964‟te yaptı, 3 adet fırlatıldı. Veronique 61M 100 kg faydalı yükü 325 km‟ye çıkarabilen 

daha geliĢmiĢ bir versiyondu. 1964-1975 arasında %90 baĢarı oranıyla 19 adet fırlatıldı. 

 

Tablo 11.1 Veronique uzay sonda roketi modellerinin teknik özellikleri 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunluk 

(m) 

Ġtki 

(kN) 

Yanma süresi 

(s) 

Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa (km) 

N 1100 6.5 40 32 60 70 

NA 1435 7.3 40 45 60 135 

AGI 1342 7.3 40 49 60 210 

61 1932 9.5 60 54 60 315 

61M 2050 11.7 60 56 100 325 

Not: Bütün Veronique modelleri 55 cm çapındadır. 

Kaynak: http://www.sat-net.com/serra/lrba_e.htm , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

M-100 uzay sonda roketi
3
: Ġki kademeli, güdümsüz Rus uzay sonda roketidir, tarihte en çok 

fırlatılan uzay sonda roketidir. Testlerine 1953 yılında baĢlanmıĢtır. En az 6640 adedi 1957-

1990 yılları arasında fırlatılmıĢtır. Tipik uçuĢ profili 90 km irtifaya yükselme, burun kısmının 

bir paraĢütle 50 dakika boyunca yere alçalması Ģeklindeydi. Yere alçalma süresince faydalı 

yük, sıcaklık, basınç ve yoğunluk verilerini radyo sinyali vasıtasıyla yere göndermiĢtir. 50 km 

altında radar vasıtasıyla izlenerek rüzgar Ģiddetleri hakkında tahminde bulunmaya imkan 

vermiĢtir.  

                                                

 

3 http://www.astronautix.com/m/m-100.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 11.2 M-100 uzay sonda roketi 

 
Kaynak: http://www.astronautix.com/m/m-100.html , 5 

Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

M-100 sonda roketinin çeĢitli 

teknik özellikleri: 

 

Azami irtifa/faydalı yük: 90 

km/15 kg 

Toplam kütle: 475 kg 

Uzunluk: 8.34 m 

Çap: 0.25 m 

 

MR uzay sonda roketi ailesi: Rusya‟da 1960‟lı yıllardan itibaren geliĢtirilen uzay sonda 

roketleridir. MR-12, 1962-1997 yılları arasında fırlatılmıĢ, tek kademeli, katı yakıtlı bir uzay 

sonda roketidir. MR-30, tek kademeli bir uzay sonda roketi olup 2011-2014 yılları arasında 3 

kez fırlatılmıĢtır. 

 

Tablo 11.2 MR uzay sonda roketi ailesi teknik özellikleri 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunlu

k (m) 

Ça

p 

Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa (km) Fırlatma 

Adedi 

MR-12
4
 1400 8.77 0.

45  

170 100 Bilinmiyor 

MR-20
5
 1600 9 0.

45 

130 250 109 

MR-25
6
 1600 9 0.

45 

- 249 2 

MR-30
7
 - - - 150 304 3 

 

                                                

 

4 http://www.astronautix.com/m/mr-12.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
5 http://www.astronautix.com/m/mr-20.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
6 http://www.astronautix.com/m/mr-25.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
7 http://www.astronautix.com/m/mr-30.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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T-7 uzay sonda roketi
8
: Çin‟de 1960-1965 yılları arasında fırlatılan, baĢlangıçta tek kademeli 

ve sıvı yakıtlı motora sahip olarak tasarlanan uzay sonda roketidir. Sonradan katı yakıtlı ön 

itici kademesiyle takviye edilmiĢtir. 

 

Tablo 11.3 T-7 uzay sonda roketinin çeĢitli teknik özellikleri 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunlu

k (m) 

Çap 

(m) 

Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa (km) 

T-7
8
 1138 8 0.45  25 58 

 

Kunpeng-1B uzay sonda roketi
9
: Çin tarafından geliĢtirilmiĢ sonda roketidir. 320 km irtifaya 

ulaĢmıĢtır. KalkıĢtan düĢüĢe kadar 10 dakika havada kalmıĢtır. 

 

Rohini 200 uzay sonda roketi
10
: Hindistan‟da geliĢtirilen Rohini-200 roketinden Ģu ana dek 

1545 adet fırlatılmıĢtır. 20 cm çapında, 3.6 metre uzunluğundadır. Roketin toplam ağırlığı 108 

kilogramdır, faydalı yük taĢıma kapasitesi 12 kilogramdır. Ġki kademeli, katı yakıtlı roket 

motorlarına sahiptir. Faydalı yük 70 km irtifada dıĢarı atılarak, rüzgar hızına iliĢkin ölçüm 

almaktadır. Pek çok elektronik cihazın ve sensörün testi için kullanılmıĢtır. 

 

Rohini 560 uzay sonda roketi
11
: 9.1 metre uzunluğunda, 56 santim çapında, 2 kademeli, 500 

kilometre azami irtifaya ulaĢabilen, 100 kg azami faydalı yük taĢıyabilen, 1600 kilogram 

toplam ağırlıkta, katı yakıtlı bir uzay sonda roketidir. Ġki kademeli, katı yakıtlı roket 

motorlarına sahiptir. Ġyonosfer çalıĢmalarında kullanılmıĢtır. Günümüze dek toplam 8 kez 

fırlatılmıĢtır. 

                                                

 

8 www.astronautix.com/t/t-7.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
9 http://www.bestchinanews.com/Military/1213.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
10 http://www.vssc.gov.in/VSSC_V4/index.php/launchers/sounding-rocket , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
11 http://www.astronautix.com/r/rh-560300mkii.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 11.3 Rohini 200 uzay sonda roketi 

 

Kaynak: http://www.isro.gov.in/launchers/100th-consecutively- 

successful-launch-of-sounding-rocket-rh-200-terls , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

TEXUS uzay sonda roketi
12
: Alman AraĢtırma ve GeliĢtirme Bakanlığı tarafından desteklenen 

bir projedir. 1977 yılında ilk baĢarılı fırlatıĢ gerçekleĢtirilmiĢtir. Avrupa Uzay Ajansı 

tarafından da bilimsel araĢtırmalarda yoğun bir Ģekilde kullanılmaktadır. Ġki kademeli, katı 

yakıtlı motorlara sahiptir. Airbus Defence and Space tarafından üretilmektedir. BaĢlangıçta 

Skylark VII motorlarını kullanan uzay sonda roketi, Aralık 2005‟ten beri Brezilya üretimi 

VSB30 motorlarını kullanmaktadır. Ġsveç‟te bulunan Esrange fırlatma üssünden 

fırlatılmaktadır. 

 

Tablo 11.4  TEXUS uzay sonda roketinin çeĢitli teknik özellikleri 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunluk 

(m) 

Faydalı 

yük 

kısmı 

Çap (m) 

Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa 

(km) 

Mikrogravite 

süresi (dk) 

TEXUS  2650 13  0.438 260  260  6 

Kaynak:http://old.esaconferencebureau.com/Custom/15A01/Presentations/Auditorium/Monday/Audito

rium_16.35_Schuette.pdf, 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

                                                

 

12 http://wsn.spaceflight.esa.int/docs/EUG2LGPr3/EUG2LGPr3-6-SoundingRockets.pdf , 5 Haziran 2017 

tarihinde eriĢildi. 
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MAXUS uzay sonda roketi
13

: Airbus Defence and Space ve Swedish Space Corporation 

tarafından geliĢtirilmiĢtir. Amerikan Thiokol (Ģu anda Orbital ATK) tarafından geliĢtirilen 

katı yakıtlı Castor 4 model motorları kullanmaktadır. Tek kademe motora sahiptir. Ġlk 

fırlatılıĢı 1992 yılında gerçekleĢmiĢtir. Ġsveç‟te bulunan Esrange fırlatma üssünden 

fırlatılmaktadır. MAXUS uzay sonda roketinde bulunan kamera sistemi, uçuĢ sırasında yer 

istasyonuna anlık olarak görüntüler sağlamaktadır. MAXUS roketinin düĢme menzili, 80 km 

olarak verilmektedir. 

 

Tablo 11.5 MAXUS uzay sonda roketi teknik özellikleri 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunluk 

(m) 

Faydalı 

yük 

kısmı 

Çap (m) 

Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa 

(km) 

Mikrogravite 

süresi (dk) 

MAXUS  12300 17 0.640 480 750 12-13 

Kaynak:http://old.esaconferencebureau.com/Custom/15A01/Presentations/Auditorium/Monday/Audito

rium_16.35_Schuette.pdf, 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

TEXUS ve MAXUS uzay sonda roketlerinde, faydalı yükün yere iniĢ sırasında bir paraĢüt 

sistemi kullanılmaktadır. Ayrıca bir GPS iletiĢim terminali de faydalı yüke ilave edilerek 

iniĢte konum belirlemede kullanılmaktadır. 

 

Nike Apache uzay sonda roketi
14
: ABD tarafından en çok kullanılmıĢ uzay sonda roketidir. 

Ġlk uçuĢunu 1958‟de yapmıĢtır. 1958-1980 yılları arasında 893 kez fırlatılmıĢtır.  

  

                                                

 

13 http://wsn.spaceflight.esa.int/docs/EUG2LGPr3/EUG2LGPr3-6-SoundingRockets.pdf , 5 Haziran 2017 

tarihinde eriĢildi. 
14 http://www.astronautix.com/n/nikeapache.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Tablo 11.6 Nike Apache uzay sonda roketi 

Tip Kütle 

(kg) 

Uzunluk 

(m) 

Çap (m) Faydalı yük 

(kg) 

Ġrtifa 

(km) 

Nike 

Apache  

728 8.31 0.42 36 200 

Kaynak: http://www.astronautix.com/n/nikeapache.html , 5 Haziran 2017 tarihinde 

eriĢildi.  

 

ġekil 11.4 Nike Apache uzay sonda roketi 

 

Kaynak: NASA(1966): Nike Apache Performance Handbook 

 

Black Brant IX uzay sonda roketi
15
: Kanada‟da geliĢtirilen 2 kademeli uzay sonda roketidir. 

Ġlk fırlatılıĢı 1982‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. 257 adet fırlatılmıĢtır. 

 

                                                

 

15 http://www.astronautix.com/b/blackbrantix.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi.  
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ġekil 11.5 Black Brant IX uzay sonda roketi 

 
Kaynak: http://www.astronautix.com/b/blackbrantix.html , 5 

Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

Black Brant XII uzay 

sonda roketinin çeĢitli 

teknik özellikleri: 

Uzunluk: 12.2 m 

Azami irtifa: 300 km 

Toplam kütle: 2200 kg 

Çap:0.46 m 

Yüksek Hız Ayırma 

Sistemi 

Despin sistemi 

 

 

Black Brant XII uzay sonda roketi
16
: Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Ġdaresi (NASA) ve 

Kanada Uzay Ajansı (CSA) tarafından yoğun bir Ģekilde kullanılan Black Brant roket 

ailesinin son üyesidir. Ġlk kez 1988 yılında fırlatılmıĢtır. 4 kademeli itki sistemine sahiptir. 

 

ġekil 11.6 Black Brant XII uzay sonda roketi 

 
Kaynak:  http://www.astronautix.com/b/blackbrantxii.html 

, 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

Black Brant XII uzay sonda 

roketinin çeĢitli teknik 

özellikleri: 

Uzunluk: 17 m 

Azami irtifa/Faydalı Yük: 1500 

km/136 kg – 500 km/522 kg 

Toplam kütle: 5300 kg 

Çap:0.76 m 

Yüksek Hız Ayırma Sistemi 

Despin sistemi 

 

                                                

 

16 http://www.astronautix.com/b/blackbrantxii.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Çarpma menzili, fırlatma açısı, faydalı yük miktarı, irtifa arasındaki iliĢkiyi gösteren Ģekil 

aĢağıdadır. ġekil incelendiğinde, 113.4 kg‟lık faydalı yükün yere 85 derece açıyla fırlatılması 

durumunda 100 km üzerinde irtifada kalma süresinin 20 dakikayı geçtiği görülmektedir. 

 

ġekil 11.7 Black Brant XII performans eğrisi 

 
 Kaynak: https://sites.wff.nasa.gov/code810/vehicles/Black_Brant_XII.pdf , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

Brezilya Uzay Sonda Roketi Ailesi
17
: Brezilya‟da 1960‟lı yıllardan günümüze dek pek çok 

sonda roketi üretilmiĢtir. Brezilya, katı yakıtlı roket motoru üretme konusunda önemli bir 

birikime sahiptir. AĢağıda, Brezilya tarafından üretilen uzay sonda roketlerine iliĢkin 

detaylara yer verilmektedir. Sonda roketleri konusunda oldukça iyi olan Brezilya, sıvı yakıtlı 

roket motoru konusundaki yetersizlikleri nedeniyle geliĢmiĢ bir uydu fırlatma sistemi 

üretememiĢtir. Bu, uzay sonda roketi ve sıvı yakıtlı roket motoru programlarına bir arada 

sahip olunmasının önemini ortaya koymaktadır. 

  

                                                

 

17 http://www.astronautix.com/s/sonda.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 



156 

 

 

Tablo 11.7 Brezilya uzay sonda roketi ailesi teknik özellikleri 

 Ġlk 

Fırlatma 

Son 

Fırlatma  

Toplam 

Fırlatma  

Ġtki  Toplam 

kütle 

Uzunluk Çap Ġrtifa 

SONDA 1 

 

1965 1966 9 27 

kN 

100 kg 4.5 m 0.11 

m 

65 

km 

SONDA 2 

 

1973 1996 15 36 

kN 

400 kg 5.6 m  0.3 m 180 

km 

SONDA 3 

 

1976 2002 28 102 

kN 

1500 kg 8 m 0.3 m 600 

km 

SONDA 4 

 

1984 1989 4 203 

kN 

7200 kg 11 m 1.01 

m 

800 

km 

VSB-30 

 

2004 2017 20 102 

kN 

2657 kg 12.8 0.58 

m 

260 

km VS-40 1993 1998 2 190 

kN 

6800 kg 9.5 m 1.01 

m 

1000 

km 

Kaynak: http://www.astronautix.com/s/sonda.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

ġekil 11.8 Brezilya tarafından geliĢtirilen uzay sonda roketleri 

 
Kaynak: http://www.astronautix.com/s/sonda.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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S-310 uzay sonda roketi
18
: Japonya tarafından geliĢtirilmiĢtir. Tek kademelidir. 1975‟den bu 

yana 44 kez fırlatılmıĢtır. Kuyruk kanatçıkları titanyum, burun konisi fiberle güçlendirilmiĢ 

kompozit malzemeden yapılmıĢtır. Bükümlü Kuyruk kanatçıklarıyla sağlanan dönü miktarı 

2.8 Hertz olarak verilmiĢtir. Faydalı yük kısmında yer alan yo-yo dönü azaltma sistemi, 

kalkıĢtan 50 saniye sonra aktif hale gelerek gözlem periyodu boyunca dönüyü 1 Hertz‟e 

düĢürmektedir. 

 

S-520 uzay sonda roketi
19
: Japonya tarafından geliĢtirilmiĢtir. Tek kademelidir. 1980‟den bu 

yana 31 kez fırlatılmıĢtır. Kuyruk kanatçıklarının ön kenarı titanyum, kalan kısmı kompozit 

yapılıdır. Burun konisi fiberle güçlendirilmiĢ kompozit yapılıdır. Yo-yo dönü azaltma sistemi 

faydalı yükün dönüsünü 2.2 hertzten 1 hertze düĢürmektedir. 

 

SS-520 uzay sonda roketi
20
: Japonya tarafından geliĢtirilmiĢtir. 1998‟den beri 3 kez 

fırlatılmıĢtır. Ġki kademelidir. Japonya, üçüncü bir kademe ekleyerek bu uzay sonda roketini 

gelmiĢ geçmiĢ en hafif uydu fırlatıcı haline getirmek üzere çalıĢma yürütmektedir. 

 

Tablo 11.8 Japonya uzay sonda roket ailesi teknik özellikleri 

Model Uzunluk (m) Çap (m) Toplam 

ağırlık (ton) 

Azami 

Ġrtifa 

(km) 

Faydalı 

yük (kg) 

S-310
18

 7.1 0.31 0.7 150 50 

S-520
19

 8  0.52 2.1 300 95/150 

SS-520
20

 9.65  0.52 2.6 800 140 

                                                

 

18 http://www.astronautix.com/s/s-310.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
19 http://www.astronautix.com/s/s-520.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
20 http://www.astronautix.com/s/ss-520.html ,  Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 11.9  S-310 uzay 

sonda roketi 

 

Kaynak:http://www.astronautix.c

om/s/s-310.html ,  

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

ġekil 11.10  S-520 uzay 

sonda roketi 

 

Kaynak:http://www.astronautix.co

m/s/s-520.html ,  

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

 

ġekil 11.11  SS-520 uzay 

sonda roketi 

 

Kaynak:http://www.astronautix.co

m/s/ss-520.html ,  

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

 

KSR-III uzay sonda roketi
21

: Güney Kore tarafından geliĢtirilmiĢtir. Sıvı yakıtlıdır 

(sıvılaĢtırılmıĢ oksijen&kerosen). KSR-III‟ün geliĢtirilmesiyle, sıvı yakıt besleme, kriyojenik 

sistemler, itki vektör kontrol, basınçlandırılmıĢ kompozit yakıt tankı vb. fırlatma aracına 

yönelik temel teknolojiler Güney Kore tarafından kazanılmıĢtır. Ayrıca, fırlatma 

operasyonları tecrübe edilmiĢ ve ataletsel seyrüsefer sistemi de dâhil olmak üzere aviyonik 

sistemler doğrulanmıĢtır. KSR-III, bilimsel görev olarak ozon konsantrasyonu ve dünya 

manyetik alanı ile ilgili veri toplamıĢtır. 

 

                                                

 

21 http://www.astronautix.com/k/ksr-iii.html , 5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 11.12 KSR-III uzay sonda roketi 

 
Kaynak: http://www.astronautix.com/k/ksr-iii.html , 

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

KSR-III uzay sonda roketi teknik 

özellikleri:  

Azami irtifa/Faydalı Yük: 80 km/150 

kg  

Toplam kütle: 6000 kg  

Ġtki: 122 kN 

Uzunluk: 14 m 

Çap:1 m 

 

 

 

 

11.3. Faal Durumdaki Fırlatma Üsleri 

Dünyada bulunan baĢlıca fırlatma merkezlerine aĢağıda yer verilmiĢtir. 

 

ġekil 11.13 Dünyada bulunan baĢlıca fırlatma üsleri 

 
Kaynak: http://www.braeunig.us/space/center.htm , 

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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AĢağıdaki tabloda faal durumda olan fırlatma üsleri yer almaktadır. 

 

Tablo 11.9 BaĢlıca fırlatma üsleri 

No Fırlatma Üssü 
Bulunduğu 

Ülke 

Kullanan 

Ülke 

Koordin

at 

Sonda 

Roketi 

Fırlatma? 

1 Vandenberg Hava 

Üssü 

ABD ABD 34 N / 

120 W 

Yok 

2 Edwards Hava 

Üssü 

ABD ABD 34 N / 

117 W 

Yok 

3 Wallops UçuĢ 

Tesisleri 

ABD ABD 37 N / 

75 W 

Var 

4 Cape Canaveral ABD ABD 28 N / 

80 W 
Var 

5 Kourou Fransız Guyanası Fransa 5 N / 52 

W 
Var 

6 Alcantara Brezilya Brezilya 2° S / 44 

W 
Var 

7 Semnan Ġran Ġran 35 N / 

53 E 

Var 

8 Naro G. Kore G. Kore 34 N 

/127 E 

Var 

9 Andoya Norveç Norveç 69N /16 

E 

Var 

10 Plesetsk Rusya Rusya 62 N /40 

E 

Yok 

11 Kapustin Yar Rusya  Rusya 48 N / 

45 E 
Var 

12 Palmachim Ġsrail Ġsrail 31 N / 

34 E 
Var 

13 Esrange Ġsveç Ġsveç 67 N / 

21 E 

Var 

14 Baykonur Kazakistan Rusya 45 N / 

63 E 

Var 

15 Sriharikota Hindistan Hindistan 13 N / 

80 E 
Var 



161 

 

16 Jiuquan Çin Çin 40 N / 

100 E 

Yok 

17 Xichang Çin Çin 28 N / 

102 E 

Var 

18 Taiyuan Çin Çin 37 N / 

112 E 

Yok 

19 Svobodny Rusya Rusya 51 N / 

128 E 

Yok 

20 Kagoshima Japonya Japonya 31 N / 

131 E 
Var 

21 Tanegashima Japonya Japonya 30 N / 

131 E 
Var 

22 Woomera Avustralya Avustraly

a 

31 S / 

136 E 

Var 

Kaynak: http://www.braeunig.us/space/center.htm , 

5 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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12. SONDA ROKETĠ TEKNOLOJĠSĠNE SAHĠP OLMANIN EKONOMĠK VE 

TEKNĠK GETĠRĠLERĠ VE ÜLKEMĠZDE YAPILAN ÇALIġMALAR 

 

12.1. Ülkelerin Uzay Alanında GeliĢmiĢlik Düzeylerine göre Sınıflandırılması 

 

Ülkelerin uzay alanında geliĢmiĢlik düzeyine iliĢkin aĢağıdaki tabloda yer alan Ģekilde bir 

sınıflandırma yapmak mümkündür. 

 

Tablo 12.1 Ülkelerin uzay teknolojileri alanındaki geliĢmiĢlik seviyeleri 

HaberleĢme 

uydusu 

üreten 

ülkeler 

Navigasyon 

uydusu 

üreten ülkeler 

Sonda Roketi ÜretmiĢ 

Ülkeler 

Bağımsız 

ġekilde 

Fırlatıcı 

Üreten 

Ülkeler 

Astronot 

TaĢıyabil

en 

Fırlatıcı 

Üreten 

Ülkeler 

ABD, Rusya,  

Çin, 

Japonya, 

Hindistan, 

Fransa, 

Ġtalya, 

Ġngiltere, 

Almanya 

 

 

ABD, Rusya, 

Çin, Japonya, 

Hindistan, 

Fransa, Ġtalya 

Ġngiltere, 

Almanya 

 

 

ABD, Rusya,  Çin, Japonya, 

Hindistan, Fransa, Ġtalya, 

Ġngiltere, Almanya, Ġran, Ġsrail, 

Ukrayna, Kuzey Kore, Güney 

Kore, Ġsveç, Tayvan, Pakistan, 

Endonezya, Brezilya, Kanada,  

Arjantin, Avustralya, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, 

Mısır, Hollanda, Norveç, 

Polonya, Ġspanya 

ABD, Rusya, 

Fransa, Çin, 

Hindistan, 

Japonya, 

Ġran, Ġsrail, 

Ukrayna, 

Kuzey Kore, 

Güney Kore 

 

 

ABD, 

Çin, 

Rusya 
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Uzay sektörüne bakıldığında, ülkemiz, kendi küp uydularını ve alçak yer yörüngesi uydularını 

geliĢtirebilmekte, Türksat-6A uydusunun tamamlanmasıyla birlikte bir üst sınıf olan 

haberleĢme uydusu üretebilen ülkeler sınıfına atlamayı planlamaktadır. 

 

12.2. Ülkemizde Sonda Roketi Teknolojilerine ĠliĢkin  Mevcut Altyapı ve Yapılan 

ÇalıĢmalar  

 

12.2.1. TÜBĠTAK tarafından yapılan çalıĢmalar 

 

TÜBĠTAK-SAGE bünyesinde yer alan Ataletsel Ölçüm Laboratuvarında, seyrüsefer ve 

güdüm sistemlerinde kullanılan Dönüölçer, Ġvmeölçer, Ataletsel Ölçüm Birimi (AÖB) ve 

Ataletsel Seyrüsefer Sistemi için gerekli test ve kalibrasyonlar yapılmaktadır. Altyapıda, 

Türkiye‟deki birçok firma ve projeye ait ataletsel ölçer veya birim testleri yapılmakta olup, 

altyapıda ISO 9001:2000 kalite yönetim sistemi gerekleri uygulanmaktadır.
1
  

 

TÜBĠTAK SAGE bünyesinde nem, yüksek sıcaklık, düĢük sıcaklık ve sıcaklık Ģoku, düĢük 

basınç, yağmur, tuz sisi gibi çevresel testleri yapmaya dönük çevresel test altyapıları 

mevcuttur ve çevresel test kabiliyetlerini geliĢtirme çalıĢmaları da devam etmektedir. Bu 

kapsamda, Çevresel Testler Merkezi‟nin 2015 yılında temeli atılmıĢtır.
2
  

 

TÜBĠTAK UZAY tarafından uydu alt sistemlerinin ülkemizde geliĢtirilmesi için gereken 

altyapının oluĢturulması amacıyla ĠMECE Uydu Sistemleri Alt Yapı Projesi yürütülmektedir. 

Proje kapsamında, hiperspektral uydu kamerası, elektro optik uydu kamerası, haberleĢme 

sistemi, yıldız izler, güneĢ algılayıcısı, tepki tekeri, yeni nesil uçuĢ bilgisayarına iliĢkin 

altyapıların kurulması planlanmaktadır.
3
 Sonda roketleriyle, IMECE Projesi kapsamında 

geliĢtirilecek cihaz ve ekipmanların testlerinin de yapılabileceği değerlendirilmektedir. 

                                                

 

1
http://www.sage.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/ataletsel-olcum-birimi-test-hizmetleri, 10 Ağustos 2017 
tarihinde eriĢildi. 

2
 http://www.sage.tubitak.gov.tr/tr/hizmetlerimiz/cevresel-test-hizmetleri , 10 Ağustos 2017 tarihinde eriĢildi. 

3
 http://uzay.tubitak.gov.tr/tr/uydu-uzay/imece , 10 Ağustos 2017 tarihinde eriĢildi. 
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TÜBĠTAK MAM tarafından nikel alaĢımların geliĢtirilmesine yönelik çalıĢmalar 

yürütülmektedir. Bu kapsamda, nikel alaĢım malzemeden gaz türbin kanadı üretilmiĢtir. 

Roket ve uçak motorlarında yüksek sıcaklıklar oluĢtuğundan, bu sıcaklıklara dayanabilecek 

malzemeler geliĢtirilmesi kritik önemdedir. Nikel alaĢımları, yüksek ortam sıcaklıklarında, 

roket motoru ve gaz türbinlerinin sıcak kısımlarında kullanılmaktadır. Sonda roketleriyle, 

ülkemizde geliĢtirilen malzemelerin uzay ortamında denenmesi de önem taĢımaktadır.  

 

12.2.2. Üniversitelerde yapılan çalıĢmalar 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bünyesinde, küçük uydular ve 

geliĢtirilecek sonda roketi faydalı yüklerinin titreĢim ve sarsma testlerinin yapılabileceğ i 

titreĢim test altyapıları mevcuttur. Laboratuvarda, Türkiye‟de geliĢtirilen küp uydulara 

yönelik ve Göktürk-2 uydusuna yönelik çeĢitli titreĢim testleri yapılmıĢtır. Bu altyapıda, 

uydular ve faydalı yükler, taĢıma kutuları içerisinde, fırlatma sırasında tabi olacakları titreĢim 

frekanslarına yönelik olarak test edilmektedir.
4
  

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bünyesinde; ısıl vakum odası, uydu izleme 

yer istasyonu gibi altyapılar içeren Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı mevcuttur. 

Laboratuvar bünyesinde, geçmiĢte geliĢtirilen küp uyduların yanında, 2017 yılı itibariyle 

UBAKUSAT ve ASELSAT küp uydusuna yönelik geliĢtirme çalıĢmaları yapılmaktadır.
5
  

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bünyesinde, yanma davranıĢını incelemek 

üzere kurulmuĢ 30 kW gücünde bir test düzeneği bulunmaktadır. Bu düzenek ile non-intrüzif 

ölçüm teknikleri kullanılarak, alev içerisinden hız dağılımı alınması, emisyon ölçümleri 

yapılması gibi testler yapılmaktadır.
6
  

                                                

 

4
 http://itulabs.itu.edu.tr/Laboratuvar.aspx?id=0711f4b2-8292-409b-927e-93f905f0b73a , 3 Eylül 2017 tarihinde 
eriĢildi. 

5
 http://itulabs.itu.edu.tr/Laboratuvar.aspx?id=5687be76-de91-4c78-98a4-983804af2854, 3 Eylül 2017 tarihinde 
eriĢildi. 

6
 http://itulabs.itu.edu.tr/Laboratuvar.aspx?id=e5870a73-8f0b-4129-91bb-3095aa82d6d1, 3 Eylül 2017 tarihinde 
eriĢildi. 
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Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği bünyesinde bulunan trisonik rüzgar tünelinde 

15x15 cm test kesitinde 4 Mach‟a (ses hızının 4 katı) kadar testler yapılmaktadır.
7
 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği bünyesinde iyonosfer, atmosfer ve güneĢ 

üzerine çeĢitli araĢtırmalar yürüten bir araĢtırma grubu bulunmaktadır.
8
  

 

Hacettepe Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, Bilkent Üniversitesi 

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü üst atmosfer ve uzay iklimi üzerine araĢtırmalar 

yapmaktadır.
9
 Bilhassa iyonosfer üzerine araĢtırma yapan araĢtırma gruplarının sonda 

roketine faydalı yük sağlamak ve uzay iklimi deneyleri yapmakla ilgilenebilecekleri 

değerlendirilmektedir. 

 

Ġstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bünyesinde, roketlerin ve 

uzay araçlarının özellikle lüle ve burunlarında kullanılan ablatif ısı kalkanlarına yönelik 

araĢtırma faaliyetleri yürütülmüĢtür. Mağdala (2009) tarafından, karbon fenolik ablatif ısı 

kalkanına yönelik çeĢitli test faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünde roket tasarımı ve 

eniyilemesi konusunda araĢtırmalar yürütülmektedir.  

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bünyesinde katı yakıtlı roket motoru 

tasarımı, roket motoru soğutma teknolojileri gibi konularda araĢtırmalar yürütülmektedir. 

 

                                                

 

7
 http://itulabs.itu.edu.tr/Laboratuvar.aspx?id=424ea699-8841-489b-bad7-a2cf6f349d59 , 3 Eylül 2017 tarihinde 
eriĢildi. 

8
http://www.uubf.itu.edu.tr/arastirma/laboratuvarlar/yukari-atmosfer-ve-uzay-havasi-laboratuvari , 3 Eylül 2017 
tarihinde eriĢildi. 

9
 http://www.ionolab.org/ , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 

 



166 

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde yer alan ODTÜ Petrol AraĢtırma Merkezi, "Sera 

Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı KuruluĢların Yetkilendirilmesi 

Tebliği" uyarınca "Fosil Yakıtların Yanması" kapsamında doğrulayıcı kuruluĢ olarak 

yetkilendirilmiĢtir. Merkez bünyesinde kerosen dahil fosil yakıtlara iliĢkin birçok test 

(korozyon, yanma testi, kükürt testi, yoğunluk testi, viskosite testi, parlama noktası tayini vb.) 

gerçekleĢtirilebilmektedir.
10

 

 

Sabancı Üniversitesi bünyesinde X ıĢını algılayıcısı geliĢtirme faaliyetleri yürütülmektedir.
11

 

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde yer alan Yanma Sistemleri 

Laboratuvarında, yanma davranıĢı üzerine araĢtırma faaliyetleri yürütülmektedir.
12

 

 

12.2.3. Roketsan tarafından yapılan çalıĢmalar 

 

ROKETSAN, katı yakıtlı roket motoru geliĢtirme konusunda önemli tecrübe ve altyapıya 

sahip durumdadır. ROKETSAN, sıvı yakıtlı roket motoru geliĢtirme konusunda Ar-Ge 

çalıĢmaları yürütmüĢ, bu kapsamda düĢük itki seviyesinde (<100 N) sıvı yakıtlı roket motoru 

bileĢenlerinin (enjektör, yanma odası, yanma odası soğutma sistemi baĢta olmak üzere) 

geliĢtirerek testlerini gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

ROKETSAN, ürettiği güdümlü füzelere yönelik hassas ataletsel navigasyon sistemleri 

geliĢtirmiĢtir. Hisar hava savunma sisteminin yanı sıra, Roketsan tarafından geliĢtirilen pek 

çok füze sisteminde ataletsel navigasyon sistemi bulunmaktadır. 

 

ROKETSAN ve TÜBĠTAK SAGE, lüle yönelim kontrolüne yönelik teknolojiler geliĢtirmiĢ, 

lüle yönelim kontrol teknolojileri hava savunma sistemi olan Hisar‟da uygulanmıĢtır. 

 

                                                

 

10
 http://pal.metu.edu.tr/dopam , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 

11
https://haberbilimteknoloji.com/2017/06/10/sabanci-universitesinde-tasarlanan-x-isini-algilayicisi-xrd-dunya-
yorungesine-birakildi/ , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 

12
 http://csl.etu.edu.tr/publication.html , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ROKETSAN, halihazırda bir sonda roketi ve uydu fırlatma sistemi üretmemiĢ, fakat bu 

sistemlere iliĢkin geçmiĢte yapılan etüt çalıĢmalarında önemli rol oynamıĢtır  

 

ROKETSAN, 2003 yılında Yörünge Kestirim ve Uydu Fırlatma Sistemi Kavramsal Tasarım 

Yazılımı geliĢtirmiĢtir. 2005 yılında özgün fırlatma sistemizin geliĢtirilmesi maksadıyla 

baĢlatılan çalıĢmalarda ilk aĢamada bir sonda roketi geliĢtirilmesiyle baĢlanmasının uygun 

olduğu değerlendirilmiĢ, bu yönde etüt çalıĢmaları yapılmıĢtır. Lakin yapılan etüt çalıĢmaları 

bir proje halini almamıĢtur.  

 

12.2.4. TUSAġ tarafından yapılan çalıĢmalar 

 

TUSAġ bünyesinde kurulan ve 2015 yılında açılan Uzay Sistemleri Entegrasyon Ve Test 

Merkezi (USET) uzay sistemlerine yönelik pek çok testi yapmaya imkan vermektedir.  

 

AĢağıda, USET bünyesinde var olan baĢlıca test kabiliyetlerine yer verilmektedir. 

 

 Elektromanyetik GiriĢim/Uyumluluk Testleri: Fırlatıcı ile faydalı yükü (uydu vb.) 

arasındaki elektromanyetik etkileĢimlerin saptanabilmesi için Elektromanyetik 

GiriĢim/Uyumluluk testleri gerçekleĢtirilmektedir. 

 Akustik Testler: Fırlatıcının ateĢlenmesiyle ortaya çıkan kuvvetli ses dalgalarının 

yansıyarak fırlatıcıda ve dolayısıyla uyduda yarattığı mekanik yüklerin benzetimi 

akustik testlerle yapılmaktadır.  

 TitreĢim ve ġok Testleri: Fırlatıcının harekete geçmesiyle ortaya çıkan mekanik 

yüklerin uyduya olan etkisi titreĢim testleriyle gözlemlenir. Fırlatıcının hareketinden 

bir süre sonra üzerindeki yakıt tanklarını bırakması, uydunun fırlatıcıdan ayrılması 

gibi safhalarda ortaya çıkan Ģok yüklerinin benzetimi ise Ģok testleriyle gerçekleĢtirilir.  

 Isıl Vakum Odası: Uzay Ģartlarının (düĢük basınç, düĢük sıcaklık, güneĢ ve dünya 

kaynaklı ısı akıları) benzetimi Isıl Vakum Odası‟nda gerçekleĢtirilebilmektedir. 

 Kütle Özellikleri Ölçümleri: Kütle merkezi, atalet momenti gibi hassas bir Ģekilde 

ölçülmesi gereken fiziksel parametreler ölçülür. 
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 Kompakt Anten Testleri: Antenlerin iĢlevselliği ve performansı (anten kazancı, alıcı 

ve verici sinyal güç seviyeleri vb.) test edilebilmektedir.
13

  

 

Sonda roketi geliĢtirilmesi sırasında faydalı yüklere yönelik testler baĢta olmak üzere, 

USET‟in test imkanlarından yararlanılabileceği değerlendirilmektedir.  

 

12.3. Sonda Roketlerine ĠliĢkin Kurulması Gereken Altyapılar 

 

12.3.1.  Alt BileĢen Testleri Ġçin Ġhtiyaç Duyulan Test Altyapıları 

 

1. Tanklara yönelik hidrostatik test altyapısı: Tankların basınç altındaki davranıĢı 

incelenmektedir. 

2. Tanklara yönelik tank çalkalama test altyapısı: Tankların çalkalama davranıĢı 

altındaki davranıĢı incelenmektedir. 

3. Enjektör test altyapısı: Enjektörlerin çalıĢması incelenmektedir. 

4. Turbopompa pompa test altyapısı: Elektrik motoruna bağlı bir pompa sıvı 

ortamında test edilmektedir. 

5. Turbopompa türbin test altyapısı: Elektrik motoruna bağlı bir türbin sıvı ortamında 

test edilmektedir. 

6. Turbopompa yanma odası test altyapısı: Yanma odasının karakteristikleri test 

edilmektedir. 

7. Turbopompa sistemi test altyapısı: Bütün bileĢenler birarada test edilmektedir. 

8. Sıvı yakıtlı roket motorları için soğuk akıĢ test altyapısı: Sızdırmazlık, Basınç 

kayıpları, sıcaklık, yakıt besleme sistemindeki akıĢ hızı yönünden inceleme yapmaya 

imkan vermekte, sıcak statik testlere geçilmeden önce test altyapısının 

çalıĢabilirliğinin doğrulanmasını sağlamakta, test altyapılarına iliĢkin bilgiyi 

iyileĢtirmekte ve olası riskleri azaltmaktadır. 

9. Sıvı yakıtlı roket motoru yanma odası test altyapısı: Yanma odasındaki yanma 

davranıĢını modellemek ve yanma odası tasarımını iyileĢtirmek için kullanılmaktadır. 

                                                

 

13
 https://www.tai.com.tr/tr/proje/uydu-montaj-entegrasyon-ve-test-merkezi , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 
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10. Sıvı yakıtlı roket motorları için statik ateĢleme test altyapısı: Motor yerde uygun 

Ģekilde sabitlenerek ateĢleme yapılmaktadır. Alttaki ölçümlerin yapılabilmesi için 

gereklidir. 

• Aerotermodinamik ölçümler: sıcaklık, basınç, yanma kararlılığı,. 

• Yapısal ölçümler: titreĢim, faydalı yük arayüz yükleri, yapısal yükler, 

• Performans karakterizasyonu: Kararlı hal ve geçiĢli hal performansı (itki, özgül 

itki vb.), farklı yakıt besleme debileri altında roket motorunun davranıĢı, yeniden 

baĢlatılabilirlik. 

 

11. Yüksek irtifalardaki basınç ve sıcaklığın modellenmesine yönelik irtifa test 

altyapıları: Özellikle lüle davranıĢı dıĢ ortam basıncı ve sıcaklığıana bağlı olarak 

önemli ölçüde değiĢebilmektedir. Bu ortamın modellenmesi için test altyapılarına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

12. Termal akı test altyapısı: Termal akı altında burun konisi, kanatçık gibi kısımlardaki 

davranıĢı incelemeye yönelik bir altyapıya ihtiyaç duyulmaktadır. 

13. Kontol ekipmanlarının geliĢtirilmesine dönük test altyapıları: Mikro itici, 

jiroskop, ivme ölçer gibi ekipmanların geliĢtirilmesine yönelik altyapılara ihtiyaç 

duyulmaktadır. 

14. Ġtki yönlendirme test altyapısı: Ġtki yönlendirme sistemi, uçuĢ kontrol sisteminden 

gönderilen komutlarla lülenin yöneliminin ayarlanmasını sağlamaktadır. ÇalıĢma 

aralığının açısal olarak tespiti için itki yönlendirme alt sisteminin bileĢen bazında 

testlerinin yapılması gerekmektedir.  

15. Fiziksel testlere iliĢkin altyapı: Kütle, kütle merkezi, eylemsizlik momentleri gibi 

fiziksel parametrelerin belirlenmesine yönelik yapılan test ve ölçümleri içermektedir. 

16. Dönü azaltma test altyapısı: Faydalı yükün dönüsünün azaltılması uzay sonda 

roketlerinde faydalı yükün roketten ayrılması sonrasında görülen bir durumdur. Dönü 

azaltma testlerinin yerde yapılmasında yarar görülmektedir. 
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Bunların dıĢında, roket motoru ve faydalı yüke iliĢkin titreĢim ve elektromanyetik uyumluluk 

testleri yapılması gerekmekte olup, bunların ülkemizdeki mevcut imkanlarla yapılabileceği 

değerlendirilmektedir. 

 

 

12.3.2.  Sistem Test Altyapıları 

 

1. Sistem üzerinde herhangi bir çatlak, delaminasyon ya da deformasyon olup 

olmadığının incelenmesine yönelik gerekli tahribatsız muayene altyapılarına ihtiyaç 

bulunmaktadır. 

2. Kademe ayrılma test altyapısnın kurulması: Kademe ayrılma davranıĢının doğru bir 

Ģekilde gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğine iliĢkin testlere yönelik bir test altyapısına 

ihtiyaç bulunmaktadır. 

3. Burun ayırma test altyapısının kurulması: Burun konisinin ayrılarak, faydalı yükün 

dıĢarıya çıkması olayının doğru bir Ģekilde gerçekleĢip gerçekleĢmeyeceğine iliĢkin 

testlere yönelik bir test altyapısına ihtiyaç bulunmaktadır. 

4. Yazılım ve simülasyon altyapısı: Sistem ve alt bileĢenlerine yönelik birarada 

çalıĢabilir özellikte ve güncel tutulan yazılım araçlarının geliĢtirilmesine ihtiyaç vardır. 

 

12.3.3.  Ġhtiyaç Duyulan Diğer Altyapılar 

 

1. Fırlatma rampası: Yere sabit ve mobil fırlatma rampaları 

kullanılabilmektedir.Ülkemizde mobil fırlatma rampalarına iliĢkin belirli bir birikim 

bulunmaktadır. 

2. Sistem üretim ve entegrasyon altyapısı: Sistem üretiminin ve entegrasyonunun 

yapılacağı yapılara ihtiyaç duyulmaktadır. 

3. Komuta kontrol ve izleme merkezi: Fırlatma sonrası roketin hareketini izlemek  ve 

gerekirse çeĢitli komutlar göndermek için komuta kontrol ve izleme merkezinden 

yararlanılmaktadır. 
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4. Yakıt dolum ve basınçlandırma sistemi: Roketin taĢıma kolaylığı ve güvenliği 

açısından yakıt dolumunun fırlatma sahasına yakın yapılabilmesi için ihtiyaç 

duyulmaktadır.  

5. Gerekli taĢıma ekipmanları: Roketin, üretim sahasından fırlatma sahasına nakli 

sırasında ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

12.4. Sonda Roketlerine Yönelik Ġhtiyaç Duyulan Malzeme ve Girdi Ġhtiyacı 

 

Sonda roketlerine yönelik malzeme ve girdi ihtiyacı aĢağıdaki tabloda özetlenmiĢ olup, bu 

malzeme ve girdilerin ülkemizde geliĢtirlmesi önem taĢımaktadır. 

 

 

Tablo 12.2 Sonda Roketi Girdi Ġhtiyaçları 

BileĢen Girdi Madde/BileĢen 

Katı yakıtlı roket 

motoru  

Yakıt kimyasalları 

Isıl yalıtım malzemeleri 

AteĢleme piroteknikleri 

Sızdırmazlık ve bağlantı elemanları 

 

Sıvı yakıtlı roket 

motoru  

 

Yanıcı/oksitleyici ve basınçlandırma gazı 

Isıl yalıtım malzemeleri 

Sızdırmazlık ve bağlantı elemanları 

AkıĢ kontrol elemanları 

Yakıt tankı ve borulama malzemeleri 

Enjektör malzemeleri 

Kontrol elektronikleri ve algılayıcılar 

 

 



172 

 

Elektronik BileĢenler Telemetri sensörleri 

Yönelim Kontrol Sistemi 

Tahrik elemanları 

Güç sistemi 

Bataryalar 

Kablo, konnektör malzemeleri 

Diğer elektronik komponentler 

 

Y
a
p

ıs
a
l 

B
il

eĢ
en

le
r
 

 

Roket gövde yapısal malzemeleri 

Burun kısmı, kanatçık yapısal malzemeleri 

Motor yanma odası ve lüle metalik malzemeleri 

TitreĢim-Ģok sönümleyici elemanlar 

Bağlantı elemanları 

Kademe ve burun ayırma piroteknik malzemeleri 

Fırlatma platformu yapısal malzemeleri 

Yakıt dolum-basınçlandırma sistemi yapısal ve akıĢ kontrol 

elemanları 

Sızdırmazlık ekipmanları (conta vb.) 

AkıĢ kontrol ekipmanları (vana, basınç kontrol regülatörü vb.) 

Kompozit elyaf ve reçineler 

Isıl dayanım sağlamaya yönelik kaplama malzemeleri 

Geçirmezlik sağlayıcı kaplama malzemeleri (teflon vb.) 

Akustik dayanım sağlamak üzere balpeteği (honeycomb) 

yapıları 
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12.5. Dünya Uzay Pazarı Büyüklüğü 

 

Günümüzde yıllık küresel uzay endüstrisi büyüklüğü, 300 milyar USD‟nin üzerindedir.
14

 Bu 

tutar, fırlatma servisleri, uzay aracı, telekomünikasyon, yer gözlem, yer ekipmanları üretimi, 

araĢtırma ve geliĢtirme, sigorta, devlet yatırımları gibi pek çok farklı baĢlığı içerisinde 

barındırmaktadır. Türkiye‟nin uzay pazarından aldığı yıllık pay ise 1 milyar USD‟nin 

altındadır. Bu payı 2023‟te 5 milyar USD mertebelerine çıkartabilmek için bağımsız bir 

Ģekilde uzaya eriĢim kabiliyeti kazanmamız önem taĢımaktadır.  

 

Günümüzde uydu sahibi ülke sayısı 40‟ın üzerinde iken uydu fırlatma sistemi geliĢtirme 

kapasitesine sahip ülke sayısı sadece 11‟dir. Bunlar ABD, Rusya, Fransa, Çin, Hindistan, 

Japonya, Ġran, Ġsrail, Ukrayna, Kuzey Kore, Güney Kore‟dir. Bu ülkelere ilave olarak çeĢitli 

ülkeler (Almanya, Avustralya, Brezilya, Endonezya, Ġsveç, Ġtalya, Kanada, Kongo 

Demokratik Cumhuriyeti, Pakistan gibi) uydu fırlatma sistemlerinin kritik bileĢenlerini (sıvı 

yakıtlı roket motoru vb.) geliĢtirme, sonda roketi geliĢtirme, uydu fırlatma merkezi kurma ve 

yönetme gibi çalıĢmalar yürütmektedir. 

 

AĢağıda yıllara sari olarak küresel bazda uydu fırlatma sayısı ve fırlatılan uydu sayısı 

verilmektedir. Fırlatma sayısı görece sabit kalmakla birlikte, fırlatılan uydu sayılarında önemli 

bir artıĢ söz konusudur. Fırlatma kabiliyetine sahip ülke sayısı çok artmazken, uyduların 

sayısında ciddi bir artıĢ yaĢanmaktadır. Fırlatılan uydu sayısındaki artıĢ, fırlatma öncesi 

bekleme sürelerinin uzaması ve oluĢan arz talep dengesizliği nedeniyle fırlatma hizmetlerine 

iliĢkin fiyatların da artacağı değerlendirilmektedir. 

 

                                                

 

14
https://www.spacefoundation.org/sites/default/files/downloads/The_Space_Report_2016_OVERVIEW.pdf , 3 
Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 12.1 Uydu fırlatma sayısı 

istatistikleri
15

 

 

ġekil 12.2 Fırlatılan uydu sayısı 

istatistikleri
16

 

 

 

Bölgemizde yer alan ülkelerden Rusya, Ukrayna ve Ġran ileri teknoloji füze, sonda roketi ve 

uydu fırlatma sistemi geliĢtirme kapasitesine sahiptir. Bölgemizde bulunan Romanya, 

Polonya, Ukrayna gibi ülkeler halihazırda sonda roketi geliĢtirme faaliyeti yürütmektedir. 

Türkiye‟nin ekonomik bakımdan sonda roketi ve uydu fırlatma sistemleri geliĢtirmeye 

yetecek kapasiteye sahip olduğu, bu sistemleri geliĢtirmesi halinde bölge ülkelerine 

pazarlayabileceği değerlendirilmektedir. 

 

Uydu fırlatma maliyetlerinin zaman içinde azalması ve özellikle elektronik ve sensör 

teknolojisindeki ilerlemeler küçük uydular ve küçük uydulardan oluĢan takım uydularla 

birçok görevin yapılmasına fırsat vermektedir. Bunun yanında uydu geliĢtirme çalıĢmaları 

yapan ülke sayısının artması da küp uydulara olan ilgiyi arttırmaktadır. AĢağıdaki Ģekilde 

fırlatılan küp uydu sayısının yıllara göre değiĢimi gösterilmiĢtir. 

                                                

 

15
 http://claudelafleur.qc.ca/Spacecrafts-index.html , 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 

16
 https://www.spacefoundation.org , Space Reports, 3 Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 
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ġekil 12.3 Fırlatılan küp uydu sayısı 

 

Kaynak: http://tech.firstpost.com/news-analysis/isro-pslv-c37-launch-how-antrix-compares-to-other-satellite-

launch-services-362047.html , 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

Fırlatılan küp uydu sayısındaki artıĢın, mikro fırlatma araçlarına olan talebi arttıracağı 

değerlendirilmektedir.  

 

AĢağıdaki Ģekilde, uydu fırlatabilen roketlere iliĢkin fırlatma baĢına fiyatlar ortaya 

konmaktadır. 

 

ġekil 12.4 Fırlatma maliyetleri 

 
Kaynak: https://www.firstpost.com/tech/news-analysis/isro-pslv-c37-launch-how-antrix-compares-to-other-

satellite-launch-services-3697615.html , 7 Haziran 2017 taihinde eriĢildi. 
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Falcon 9 roketi, yeniden kullanılabilir ana kademe, tek tip motor mimarisini hem ana hem de 

üst kademede kullanma ve ana kademede tek tip motoru küme halinde (9 adet)  kullanma 

yoluyla maliyetleri azaltma yoluna gitmiĢtir. Genellikle, büyük ve tek bir motorun test ve 

geliĢtirme maliyetleri, küçük ve küme halinde kullanılan motorlara iliĢkin test ve geliĢt irme 

faaliyetlerinden fazladır. 

 

ġekil 12.5 Falcon 9 ana kademe motor küme mimarisi 

 
Kaynak: http://www.spacex.com/falcon9 , 15 Temmuz 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

AĢağıdaki Ģekil, Falcon 9  roketinin yıllara sari olarak fırlatma pazarından aldığı yüzdelik payı 

göstermektedir. Falcon 9 roketinin pazar payını yüzdelik olarak istikrarlı bir Ģekilde arttırdığı 

görülmektedir. Yeniden kullanılabilirliğin, fırlatma araçlarındaki önemini önümüzdeki 

yılllarda daha da artıracağı öngörülmektedir. Sonda roketleri, yeniden kullanılabilir kademe 

geliĢtirme çalıĢmalarını yapmak için de uygun platformlardır.  

 

ġekil 12.6 Falcon 9 roketi pazar payı 

 

Kaynak: Launch Logs 2012-2017, http://www.spacelaunchreport.com , 10 Ocak 2018 tarihinde eriĢildi. 
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Euroconsult (2017), 2017-2026 döneminde uydu üretimi ve fırlatılmasından yıllık ortalama 

50 kg ve üstü kütleye sahip 300 uydu fırlatılacağını, bunun bir önceki on yıllık döneme 

kıyasla 3 katlık bir artıĢa tekabül ettiğini, uyduların fırlatılması ve üretilmesine iliĢkin gelirin 

bir önceki on yıla oranla %25‟lik artıĢla 304 milyar USD‟ye ulaĢmasını beklediklerini ifade 

etmiĢtir.  

 

Frost ve Sullivan (2018), 2016-2029 döneminde 13,000‟in üzerinde uydunun fırlatılacağını 

ifade etmektedir. Bu durum, önemli bir uydu fırlatma pazarını da beraberinde getirmektedir.  

 

Crisp et. al. (2014) alçak Dünya yörüngesine uydu fırlatma ücretlerine iliĢkin aĢağıdaki 

kırılımı vermektedir.  

 

Tablo 12.3 Fırlatma fiyatları 

SpaceX 

Falcon 9 

3U P-POD 200-325 bin USD 

ESPA Sınıfı (180 kg) 4-5 milyon USD 

Uzay UçuĢu Servisleri 

(Falcon 9, ULA EELV, 

Antares, PSLV) 

180 kg mikro uydu 4.95 milyon USD 

300 kg mikro uydu 6.95 milyon USD 

1U Küp uydu 125 bin USD 

3U Küp uydu 325 bin USD 

 

Yukarıdaki tablodan anlaĢıldığı üzere, 300 kg ağırlığındaki bir mikro uydu için kg baĢına 20 

bin USD‟nin üzerinde bir fırlatma ücreti söz konusudur. Bu, fırlatma sistemlerinin yarattığı 

katma değerin yüksekliğine iĢaret etmektedir. 

 

Uzay sonda roketlerinin ve sıvı yakıtlı roket motorlarının geliĢtirilmesiyle Türkiye‟nin 

fırlatma pazarından pay alması konusunda kritik bir adım atılacağı değerlendirilmektedir. 

 

Uydu sayısındaki hızlı artıĢ uydu fırlatma sistemlerine yönelik artan talebin sebeplerinden 

birisidir. AĢağıda, 1950‟li yıllardan günümüze değin uydu sayısındaki artıĢ gösterilmektedir. 

Dikkat çeken bir husus, aktif uyduların sayısındaki artma hızının da son yıllarda artmıĢ 

olmasıdır (aĢağıdaki Ģekildeki eğri dikleĢmektedir.) 
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ġekil 12.7 Uydu sayısındaki değiĢim 

 
Kaynak: http://planet4589.org/talks/global/global16.pdf , 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

 

Japonya, Brezilya, ABD, Ġsveç gibi ülkeler küçük uyduları fırlatabilecek fırlatma sistemleri 

üzerinde çalıĢmaktadır. 2017 yılında Japonya, elindeki en geliĢmiĢ uzay sonda roketinin 

üzerinde birtakım değiĢiklikler yaparak, bu platformla uzaya küp uydu gönderme giriĢiminde 

bulunmuĢtur. Benzer Ģekilde Brezilya, Almanya ile birlikte Mikro uydu Fırlatma Aracı 

(VLM) adını verdiği bir sistem üzerinde çalıĢmaktadır.
17

 ABD‟li Rocket Lab firması benzer 

Ģekilde, mikro uydu fırlatıcı Electron roket sistemi üzerinde çalıĢmaktadır. Firma, ilk uçuĢ 

denemesini 2017 yılında gerçekleĢtirmiĢtir.
18

 Benzer Ģekilde, Ġsveç‟in de elindeki geliĢmiĢ 

uzay sonda roketi sistemlerini mikro uyduları taĢıyacak Ģekilde uyarlama çalıĢmaları 

yürüttüğü anlaĢılmıĢtır. 

 

                                                

 

17http://www.parabolicarc.com/2015/01/11/agreement-signed-braziliangerman-microsat-launcher/ , 7 Haziran 

2017 tarihinde eriĢildi. 
18 https://www.space.com/37003-rocket-lab-electron-booster-debut-launch-falls-short.html , 7 Haziran 2017 
tarihinde eriĢildi. 
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GeliĢtirilmeye çalıĢılan mikro uydu fırlatıcı sistemlerle fırlatma baĢına maliyetin birkaç 

milyon USD mertebesine düĢürülmesi hedeflenmektedir. Bu tip roketler, geliĢtirilmeleri 

durumunda, uzay pazarında önemli bir büyümeye neden olacaktır.  

 

12.6. Sosyoekonomik Getiriler 

 

Havacılık ve uzay sektörü dünyada önemli bir istihdam kaynağıdır. Bu alanda geliĢtirilen 

büyük projeler önemli sayıda insana istihdam sağlamaktadır.  

 

Ġstihdam yaratma etkisinin yanında, geliĢtirilen havacılık ve uzay ürün ve teknolojileri 

istihdamın verimliliğini arttırmaktadır. OECD tarafından sağlanan adam saat baĢına GSYH 

(Gayri Safi Yurtiçi Hasıla) üretme verisinin incelendiğinde, ülkemizin, adam saat baĢına 28,9 

USD ortalama ile OECD ortalaması olan 46,7 USD„nin altında kaldığı görülmektedir.
19

 Bu 

rakamın yüksek teknoloji ürünlerin üretilmesiyle arttırılabileceği değerlendirilmektedir. 

Havacılık ve uzay ürünleri yüksek teknoloji ürünlerin içinde önemli bir yer tutmaktadır. 

AĢağıda, ülkelerin adam saat baĢına GSYH üretim ortalamaları yer almaktadır. 

ġekil 12.8 Ülkelerin adam saat baĢına GSYH üretim ortalamaları 

 

Kaynak: http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL , 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

                                                

 

19 http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=LEVEL , 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Aerospace Industries Association (2017) U.S. Aerospace & Defense 2017 Facts & Figures 

raporu, Amerika BirleĢik Devletleri‟nde havacılık, uzay ve savunma sektöründe 845 bini 

doğrudan, 1.6 milyonu tedarik zinciri sayesinde dolaylı yoldan toplamda 2.4 milyon kiĢinin 

istihdam edildiğini ortaya koymaktadır. Uzay sistemleri üretimi alanında yaklaĢık 80 bin kiĢi 

çalıĢmaktadır. ABD havacılık, uzay ve savunma sistemlerinin ihracatından 2016 yılında 146 

milyar USD‟lik gelir elde etmiĢtir. Bu ihracatın %85‟i sivil, %15‟i askeri alanda 

gerçekleĢmiĢtir. ABD‟de havacılık ve uzaya iliĢkin ihracat, toplam ihracatın neredeyse 

%10‟una tekabül etmektedir. Fransa, Rusya gibi havacılık ve uzay alanında geliĢmiĢ ülkelerde 

de benzer bir durum söz konusudur. 

 

Ülkemizdeki durum incelendiğinde, TÜĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) tarafından sağlanan 

fasıllara göre ihracat
20

 ve fasıllara göre ithalat
21

 verilerine göre, 2016 yılında “Hava taĢıtları, 

uzay taĢıtları ve bunların aksam ve parçalar” baĢlığında ihracat 717 milyon USD, toplam 

ihracat 142.6 milyar USD‟dir. Toplam ihracat içinde havacılık ve uzay sektörünün payı %0.5 

(binde beĢ) mertebesindedir. Yine TÜĠK‟in anılan verilerine göre bu alanda 2016 yılında 3.5 

milyar USD‟nin üzerinde bir ihracat ithalat dengesizliği söz konusudur. TÜĠK tarafından 

sağlanan fasıllara göre ihracat ve ithalat verileri, son 8 yılda hava ve uzay taĢıtları ile bunların 

aksam ve parçalarına iliĢkin yaklaĢık 20 milyar USD‟lik bir dıĢ ticaret açığı olduğunu ortaya 

koymaktadır. Ülkemizin bu alandaki dıĢ ticaret açığını kapatması için fırlatma ve uzaya 

eriĢim için ihtiyaç duyulan gerekli kritik teknolojileri geliĢtirmesi önem taĢımaktadır. Uzay 

sonda roketi ve sıvı yakıtlı roket motoruna iliĢkin teknolojiler kendisinin yaratacağı ekonomik 

değerin yanında, ihracat potansiyeli olan pek çok yan teknolojinin geliĢtirilmesine olanak 

vermektedir. 

                                                

 

20 www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=622 , TÜĠK Fasıllara Göre Ġhracat Verisi, 7 Haziran 2017 

tarihinde eriĢildi. 

 
21 www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=623,  TÜĠK Fasıllara Göre Ġthalat Verisi, 7 Haziran 2017 

tarihinde eriĢildi. 
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ĠĢgücü verimliliği, istihdamın katma değer oluĢturma kabiliyetini gösteren önemli bir 

parametredir. AĢağıda yer alan ġekil 12.7, TÜĠK tarafından Temmuz 2017‟de açıklanan 2015 

yılına ait yüksek teknoloji iĢgücü verimliliği indeksini içermektedir. 

 

ġekil 12.9 TÜĠK teknoloji düzeylerine göre iĢgücü verimliliği 

 
Kaynak: http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2017_39_20170713.pdf , 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

 

ġekil 12.9, havacılık ve uzay alanında TÜĠK tarafından sağlanan fasıllara göre ihracat ve 

ithalat verileri baz alınarak hazırlanmıĢtır.  

 

SASAD (2016) verilerine göre, ülkemizde havacılık ve uzay ile savunma alanında toplam 

istihdam yaklaĢık 35 bin kiĢidir. Bu istihdamın kırılımına ġekil 12.10‟da yer verilmektedir. 
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ġekil 12.10 ABD havacılık ve uzay& savunma 

ihracat&ithalat verileri 

 
Kaynak: Aerospace Industries Association (2017) 

Tablo 12.4 ABD sanayi 

sektörlere göre ihracat 

verileri  

(2015, milyar USD) 

Bilgisayar&Elektronik 207 

Havacılık ve 

Uzay&Savunma 142  

Motorlu Araçlar 137 

Kimyasallar 119 

Makine Sanayi 116 

Kömür & Petrol Ürünleri 106 

Diğer 675 

Kaynak:Deloitte US Aerospace and 

Defense Export Competitiveness 

Study (2016) 

ġekil 12.11 TÜĠK havacılık ve uzay alanında 

ihracat ithalat verileri 

 
Kaynaklar: 

1) www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=622, TÜĠK 

Fasıllara Göre Ġhracat Verisi, 7 Haziran 2017 tarihinde 

eriĢildi. 

2) www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=623,  TÜĠK 

Fasıllara Göre Ġthalat Verisi, 7 Haziran 2017 tarihinde eriĢildi. 

 

ġekil 12.12 Havacılık ve uzay 

alanında istihdam verileri 

 
Kaynak: SASAD (2016) 
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Uzaya eriĢim teknolojileri alanında yatırım yapan kuruluĢların binlerce kiĢilik yeni istihdam 

ve milyarlarca dolarlık katma değer yarattığını gösteren birçok çalıĢma mevcuttur. Örneğin, 

NASA bünyesinde yer alan merkezlerin doğrudan ve dolaylı istihdama katkısını aĢağıdaki 

rakamlar ortaya koymaktadır. 

 

 NASA Economic Impact of Langley and Wallops (2010) raporuna göre, Langley 

AraĢtırma Merkezi ve Wallops UçuĢ Test Merkezi 21941 kiĢilik yeni istihdam 

yaratmaktadır. (Wallops UçuĢ Test Merkezi ağırlıklı olarak uzay sonda roketleri için 

kullanılmaktadır.) 

 NASA Marshall Space Flight Center Economic Impact (2014) raporuna göre, 

Marshall Uzay Merkezi, 20,000 kiĢilik yeni istihdam yaratmaktadır. 

 NASA Johnson Space Center Economic Impact Report FY2014 (2014) raporuna göre, 

Johnson Uzay Merkezi 11,667 kiĢilik yeni istihdam yaratmaktadır.  

 

Fırlatma ve sonda roketi teknolojilerinde katma değerin yüksek olduğu bilinmektedir. Örnek 

vermek gerekirse, Ariane 6 dahil olmak üzere, Ariane roketleri ailesinin geliĢtirilmesine 

ayrılan kaynak 15 milyar avrodur. Avrupa Uzay Ajansı, Ariane roketleri sayesinde 50 milyar 

avronun üzerinde ekonomik yarar sağlandığını beyan etmiĢtir.
22

  

 

Sonda roketi geliĢtirme projelerinde ağırlıklı olarak nitelikli iĢ gücü yer almaktadır. Sonda 

roketinin geliĢtirilmesinde yer alan iĢgücünün ilerideki projeler için hazırlanması mümkün 

olmaktadır. Sonda roketleri geliĢtirmenin, havacılık, uzay ve savunma sektöründe hem 

istihdamı arttırması hem de iĢgücü verimliliğinde artıĢa yol açması söz konusudur. 

 

Sonda roketlerinin geliĢtirilmesi, Türkiye‟de uzay teknolojilerinin önemi konusunda 

farkındalığı arttırma, benzer projelerin hayata geçirilmesi için toplumda ve devlet 

kurumlarında motivasyon oluĢturma potansiyeline sahiptir. 

                                                

 

22
 ESA Press Releases N° 43–2014: Media backgrounder for ESA Council at Ministerial Level , 8 Ağustos 2017 
tarihinde eriĢildi. 
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Sonda roketi geliĢtirilmesi gibi alanlarda yurt içinde çalıĢmalar yapılması, yurt dıĢında benzer 

konularda çalıĢan Türk vatandaĢlarını Türkiye‟de çalıĢmaya teĢvik etme ve sonuçta tersine 

beyin göçü yaratma potansiyeline sahiptir. Uzaya eriĢim ile ilgili ileri teknolojilerin yurt 

içinde geliĢtirilmesi çalıĢmaları, uzay konusunda akademik çalıĢmalara da hız kazandıracaktır. 

Bu alanda çalıĢan akademik personel ve yüksek lisans/doktora öğrencileri uygulamaya dönük 

çalıĢmalar da yapabilecektir. 

 

12.7. Teknolojik Getiriler 

 

Sonda roketleri geliĢtirmek, fırlatma sistemleri baĢta olmak üzere havacılık ve uzay alanında 

kritik teknolojiler kazanmaya imkan vermektedir. Uzay sonda roketinden elde edilen 

teknolojik kazanımlar uydu fırlatma sistemine ve uydu itki sistemlerine temel teĢkil 

etmektedir. GeliĢtirilen hassas lüle kontrol teknolojileri, basınçlı tank, malzeme teknolojisi 

gerekli uyarlamaların ardından Milli SavaĢ Uçağı baĢta olmak üzere farklı hava araçlarında 

kullanılabilir. Projede geliĢtirilen soğutma teknolojileri, uçak motoru geliĢtirmek için de 

ihtiyaç duyulan kritik bir teknolojidir. GeliĢtirilen basınçlı tank, vana, hidrolik eyleyici gibi 

sistemlerin yurtdıĢına satıĢı söz konusu satıĢı olabilmektedir. 

 

Teknik açıdan, uzay çalıĢmalarında kullanılabilecek alt sistemlerin geliĢtirilmesi için sonda 

roketleri geliĢtirilmesi elzemdir. Sonda roketleri vasıtasıyla geliĢtirilen alt sistemler, uydular 

ve fırlatıcı sistemlerde kullanılabilecek olması nedeniyle büyük bir teknolojik potansiyele 

sahiptir. 
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13. ÇEVRESEL ETKĠLER 

 

Ülkemizin yıllık CO2 (karbondioksit) emisyonu 475 milyon tona ulaĢmıĢtır. (TÜĠK, 2017, 

Seragazı Emisyon Ġstatistikleri 1990-2015) Sonda roketlerinin kayda değer bir CO2 

emisyonuna yol açmayacağı değerlendirilmektedir.  

 

Katı yakıtlı roket motorlarında genellikle oksitleyici olarak alüminyum perklorat 

kullanılmaktadır. Alüminyum perkloratın yanıcı olduğu katı yakıtlı roket motorlarının 

egzozunda hidrojen klorür (HCL) oluĢmaktadır. Bu gazın çevreye ve atmosfere zararlı 

özellikleri bulunduğu bilinmektedir. Hidrojen klorürün diğer oluĢma Ģekli kömürün ve çöpün 

enerji elde etmek amacıyla yakılmasıdır.  

 

ABD‟de hidrojen klorür için bildirilmesi gereken eĢik değeri 25000 pound, yaklaĢık 11 

tondur. (United States Environmental Planning Agency, 1999, Guidance for Reporting 

Hydrochloric Acid). Benzer Ģekilde, Avrupa Kirletici Emisyon Kaydında, 10 tonluk bir 

bildirme eĢik değeri bulunmaktadır.
1
  

 

Ülkemizde, ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve ġehircilik Bakanlığı 

kirleticilere iliĢkin bildirilmesi gereken eĢik değerlerini saptamaya yönelik çalıĢma 

yapmaktadır. Ġlgili bakanlıklar tarafından hazırlanan Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi 

Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelikte, Ek-1‟de hidrojen klorür için bildirilmesi 

gereken eĢik değeri 25 ton olarak saptanmıĢtır.
2
  

 

Katı AP/HTPB (Amonyum perklorat / Hidroksil üç gruplu polibütadien) roket yakıtının 

yanması sonucu oluĢan egzoz gazlarının deriĢimlerine literatürde Cai et al. (2008) tarafından 

                                                

 

1
 http://pollution.unibuc.ro/?substance=51 , 8 Ağustos 2017 tarihinde eriĢildi. 

2
 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/12/20131230M1-1.htm , 8 Ağustos 2017 tarihinde eriĢildi. 
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yer verilmektedir. Konuya iliĢkin ülkemizde ve dünyada belirlenen standartlar çerçevesinde, 

hidrojen klorür emisyonunun yıllık 10 tonu aĢmaması önem taĢımaktadır. 

 

Oksitleyiciye magnezyum ilavesiyle, egzozdaki hidrojen klorürün azaltılabildiğini gösteren 

bilimsel çalıĢmalar da bulunmaktadır. (Kanhe et al.,2012) Sıvı yakıtlı roket motorlarının 

egzozunda ise hidrojen klorür bulunmamaktadır. 

 

Hidrazin türevi yakıtlar, roketlerde, uydularda, savaĢ uçaklarında kullanılmaktadır. Gerekli 

güvenlik önlemleri alınarak Roketsan, TUSAġ gibi kuruluĢlarımızda hidrazine iliĢkin 

doldurma, boĢaltma iĢlemleri yapılabilmektedir. Hidrazin türevi yakıtların uçucu yapıda 

oldukları, solunmaları durumunda sağlığa zararları olduğu bilinmektedir. Hidrazin türevi 

hipergolik yakıtların yanma öncesi sıvı formunda çevreye saçılmaması ve personel tarafından 

doğrudan solunmaması için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. 

 

Sahu et al. (2011) ve Ross et al. (2004),  hipergolik hidrazin türevi yakıtlarda, yanma sonrası 

oluĢan gazların çevresel etkilerinin katı yakıtlı roket motorlarından daha kötü olmadığına, 

atmosfere kalıcı bir etkileri olmadığına iliĢkin araĢtırma sonuçlarına yer vermektedir. 

 

AP/HTPB katı roket yakıtının yanması sonucu oluĢan gazlar aĢağıda verilmiĢtir. 

ġekil 13.1 Katı roket yakıtı egzoz ürünleri 

 
Kaynak: Cai et al. (2008) 

 

Egzoz Molekülü

CO

CO2

Cl

H

HCl

H2

H20

NH3

N2

OH

193,99

0,02

95,66

0,16

70 atm yanma odası basıncı, Adibayatik alev sıcaklığı: 2322.3 Kelvin

Kütle oranı 80/20 AP/HTPB katı yakıt egzoz ürünleri

349,19

93,93

0,78

0,05

245,22

21,01

1 ton yakıtta oluĢacak emisyon (kg)
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Egzozun büyük bir kısmı yerden önemli ölçüde yukarıda salınmaktadır. Endüstriyel 

petrokimya tesislerinin ve kara ve hava taĢıtlarının toplam salınımlarıyla kıyaslandığında 

önemli bir salınım miktarı oluĢmadığı değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilgili çevre 

yönetmeliklerinde ortaya konan gaz salınım limitlerinin altında kalınacağı 

değerlendirilmektedir. Bununla birlikte salınan zararlı gazlardan korunmak için roket 

ateĢlemesi sırasında belli bir mesafe uzaklıkta bulunmakta yarar bulunmaktadır. Fırlatma 

rampasında egzoz bölgesine su basarak gaz salınımını azaltmak da mümkündür. Büyük 

fırlatıcılarda rastlanan bu uygulamaya, uzay sonda roketlerinde salınım miktarının düĢük 

olması nedeniyle rastlanmamaktadır. 

 

Roket motorları nominal çalıĢma süresinin neredeyse 100 katı kadar teste tabi 

tutulabilmektedir. Bu testler sırasında personelin korunması hipergolik ve zehirli yakıtlarda 

oksijen ve hidrokarbondan oluĢan yakıt çiftlerine göre daha zordur ve daha sıkı güvenlik 

tedbirlerini gerektirmektedir. Ross et al. (2004), sıklıkla kullanılan bir yakıt çifti olan oksijen 

ve kerosenin, katı roket yakıtlarına göre daha az çevre kirliliği yarattığını ortaya koymaktadır. 

Bu yakıt tipinde, yakıtın solunmasına bağlı riskler hipergolik yakıtlara kıyasla daha düĢük 

seviyededir. 

 

Bu kapsamda, testler sırasında gerekli önlemlerin alınmasında, olası yakıt saçılması durumuna 

iliĢkin temizleme prosedür ve tedbirlerinin oluĢturulmasında, özellikle testlerde 

görevlendirilecek personelin maruz kalacağı dozajların (ppm-milyon parçacık baĢına kirletici 

parçacık miktarı olarak) limitlerinin belirlenerek buna iliĢkin güvenlik prosedürleri 

oluĢturulmasında önem bulunmaktadır. Ülkemizde 03.07.2009 tarihli ve 27277 sayılı Resmi 

Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü 

Yönetmeliği konuya iliĢkin düzenlemeler yapmaktadır. Söz konusu yönetmeliğe uymanın 

yanı sıra, uzay alanında geliĢmiĢ ülkelerin, geçmiĢte yaĢadığı kazalar ve tecrübeler neticesinde 

oluĢturduğu güvenlik standartlarını incelemek ve bunlardan yararlanmak önemlidir. Örneğin, 

NASA Johnson Uzay Merkezi bünyesinde yer alan Toksikoloji Grubu, yakıtların ve diğer 

kimyasalların çevre ve insan sağlığı etkileri üzerine araĢtırmalar yapmakta ve sonuçlarına 

yönelik raporlar yayınlamaktadır. Garcia et al. (1992) ve Nufer (2009) tarafından hazırlanan, 

yakıtların toksik özelliklerine iliĢkin araĢtırmalara ve standartlara eriĢmek mümkündür. 
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Uzay sonda roketi emisyon gazlarının kimyasal bileĢiminin ve miktarlarının öngörülebilmesi, 

bunların incelenen ilgili uluslararası standartlar ve yönetmeliklerde ortaya konan limitlerin 

altında kalması uzay sonda roketine iliĢkin önemli bir çevresel etki analizi kolaylığı 

sağlamaktadır. 
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14. TARTIġMA, ÖNEMLĠ SONUÇLAR VE ÖNERĠLER 

 

Günümüzde havacılık ve uzay teknolojileri katma değeri en yüksek, ülke ekonomisine ve 

savunmaya katkısı bakımından en kritik alanlardan birisidir. Havacılık ve uzay teknolojileri 

alanında en önemli baĢlıklardan birisi uzaya bağımsız eriĢimi sağlayan fırlatma 

teknolojileridir. Fırlatma teknolojileri içerisinde sonda roketi geliĢtirme çalıĢmaları ve sonda 

roketleriyle yapılan testler önemli bir yer tutmaktadır. Dünyada uydu fırlatma kapasitesine 

eriĢmiĢ bütün devletler öncelikle sonda roketi geliĢtirerek gerekli teknolojik kabiliyetleri 

kazanmıĢtır. Ülkemiz, uzaya bağımsız eriĢim için gerekli çalıĢmaları yapabilecek teknolojik 

ve ekonomik seviyededir.  

 

Bakanlığımız, ulaĢtırmanın tüm modlarında (kara, deniz, demiryolu, hava, uzaya eriĢim) 

düzenleyici otorite olmanın yanısıra,  ulaĢtırmaya iliĢkin yeni çalıĢmalar ve projeler geliĢtiren 

bir konumdadır. Bu bakımdan kritik uzay teknolojileri alanında çalıĢma yapmak da 

Bakanlığımız açısından önem taĢımaktadır.  

 

Tezin ülkemizde sonda roketi teknolojilerine iliĢkin mevcut bilgi altyapısına ve 

Bakanlığımızın konuya iliĢkin çalıĢmalarına katkı sunması amaçlanmıĢtır. 

 

Fırlatma teknolojileri, katma değeri yüksek, farklı alanlarda yeni teknolojiler geliĢtirilmesine 

imkan veren (itki, soğutma, kontrol teknolojileri vb.) teknolojilerdir. Örneğin, soğutma 

sistemleri bakımından roket motorlarında kullanılan teknolojiler, uçak motorlarında 

kullanılanlara benzerdir. Ġtki sistemleri bakımından, roket motorları, uydu itki sistemlerine 

benzemektedir. Özetle, fırlatma ve uzaya eriĢim alanında kazanılan teknolojiler, diğer alanlara 

da uygulanabilme potansiyeline sahiptir.  

 

Uyduların toplam maliyeti içerisinde fırlatma önemli bir baĢlığı oluĢturmaktadır Ülkemiz 

halihazırda fırlatma ihtiyacını yurtdıĢından karĢılamak ve uydularını fırlatmak için yurtdıĢına 

önemli meblağlar ödemek durumunda kalmaktadır. Ekonomik bakımdan, uzaya eriĢim 
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kapasitesine sahip olmanın, ihracat ithalat dengesi üzerinde olumlu etkide bulunacağı 

değerlendirilmektedir. Fırlatma pazarı uydulara artan talebin etkisiyle giderek büyüyen bir 

pazardır. Bu pazardan pay almak ülkemiz ekonomisi üzerinde olumlu etkilere sahip olacaktır. 

 

Tezde, dünyada geliĢtirilen çeĢitli sonda roketleri, sonda roketlerine sahip olmanın ekonomik 

ve teknolojik getirileri gibi konuların yanı sıra sonda roketlerine iliĢkin mühendislik 

modellemelerine yer verilmiĢtir. Mühendislik modellemeleri kapsamında, kararlılık 

davranıĢının incelenmesi, hareket modellemesi, kademeler arası kütle dağılımı optimizasyonu 

gibi çeĢitli uygulamalar yapılmıĢtır. Lüle çıkıĢ hızı, kademe sayısı, yakıt yanma debisi gibi 

parametrelerin performans üzerine etkileri araĢtırılmıĢtır. Yapılan analizlerde, literatürde yer 

alan aerodinamik, kararlılık, atmosfer ve rüzgar modellerinden yararlanılmıĢ, gerekli olduğu 

yerlerde modeller sentezlenmiĢtir. 

 

Tez, uzay teknolojileri içinde önemli bir yer tutan sonda roketi teknolojilerini çeĢitli 

yönlerden incelemiĢtir. 

 

Ġkinci bölümde, sonda roketlerinin temel özellikleri, kullanım alanları, kullanım amaçları 

gibi konulara değinilmiĢtir. Sonda roketi teknolojilerini geliĢtirmenin fırlatma teknolojilerini 

geliĢtirmek bakımından kritik önemde olduğu vurgulanmıĢtır. 

 

Üçüncü bölümde, sonda roketi tasarımı açısından önemli bir konu olan lüle mimarisi 

üzerinde durulmuĢtur. Lüle tasarımı ve bu tasarımı etkileyen eĢitlikler ortaya konmuĢtur. 

Roket itkisine etki eden temel parametreler incelenmiĢtir.  Elde edilen denklemlerden, itkinin, 

yanma odası toplam basıncı, özgül ısı oranı, lüle boğaz alanı, lüle çıkıĢ kesit alanı, atmosfer 

basıncı gibi parametrelere bağlı olarak değiĢtiği ortaya konmuĢtur. 

 

Dördüncü bölümde, sonda roketlerinde kullanılabilen motor tipleri irdelenmiĢtir. Yakıt 

tiplerine göre katı, sıvı ve hibrit olarak adlandırılan bu sistemlerin önemli farklılıklar içerdiği 

ortaya konmuĢtur.  
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Katı yakıtlı roket motorlarında, yapısal ağırlığın, lüle ve ince cidarlı gövdeden ibaret 

olmasıyla nedeniyle, yüksek yakıt kütlesi/toplam kütle oranı elde etmenin mümkün olduğu, 

sıvı yakıtlı roket motorlarında yakıt tankları, turbopompalar, yakıt taĢıma boruları gibi pek 

çok ek yapısal ağırlık bulunduğu ifade edilmiĢtir. Bununla birlikte, katı yakıtlı roket 

motorunun, itki seviyesinin uçuĢ sırasında ayarlanmasına,  motorun durdurulup baĢlatılmasına 

imkan vermemesi gibi önemli bir dezavantaja sahip olduğu, lüle çıkıĢ hızının genellikle sıvı 

yakıtlı roket motorlarına göre düĢük olması nedeniyle birim kg yakıt baĢına daha düĢük itki 

ürettiği ortaya konmuĢtur. Katı yakıtlı roket motorlarının, alüminyum oksit gibi metal oksit 

parçaların, hidrojen klorür gibi asitlerin atmosfere salınmasına yol açtığı için genellikle 

çevreye daha zararlı etkileri olduğu ortaya konmuĢtur. 

 

Sıvı yakıtlı roket motor tiplerine ve kullanılan yakıtlara yer verilmiĢ, bunların getirdiği 

avantajlar ve dezavantajlar incelenmiĢtir. GeliĢtirme maliyeti daha yüksek olan turbopompa 

basınçlandırmalı sıvı yakıtlı roket motorunun, yanma sonu artık yakıt miktarının düĢük 

olması, toplam kütle/kuru kütle oranının yüksek olması, yüksek itki seviyelerine daha iyi 

uyarlanabilirlik gibi avantajlara sahip olduğu ortaya konmuĢtur. Basınçlandırma metodunun 

yanında, kullanılabilecek yakıt çiftleri, bu yakıtları ülkemizin üretme kabiliyeti, yakıtları 

kullanan motorları geliĢtirme maliyeti, yakıtların çevresel etkileri gibi birçok yönden 

kıyaslanmıĢtır. Oksijen/metan kullanan yarı kriyojenik motorlarla nitrojen bileĢikleriyle 

hidrazin bileĢiklerini kullanan motorların, değerlendirme kriterleri açısından ön plana çıktığı 

görülmüĢtür. 

 

Ülkemizde, sıvı yakıtlı roket motoru geliĢtirme süreçlerinde yararlanılabilecek yakıt üretimi,  

kriyojenik tank, basınçlı tank geliĢtirme gibi farklı üretim kapasiteleri irdelenmiĢtir. 

Ülkemizde yakıt tankı ve yakıcı madde geliĢtirme kabiliyetlerinin ağır sanayiye yönelik 

olarak mevcut olduğu ortaya konmuĢtur. 

 

BeĢinci bölümde, yakıt kütle oranı, atmosferik modelleme, aerodinamik modelleme, termal 

koruma, paraĢütlü kurtarma sistemleri gibi konular üzerinde durulmuĢtur.  
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Yakıt kütlesi/toplam kütle oranının azamileĢtirilmesi konusunun tasarımı iyileĢtirmek 

açısından önemi matematiksel olarak ortaya konmuĢtur. 

 

Sıcaklık, yoğunluk, basınç gibi atmosferik parametrelerin tahmini için oluĢturulan modeller 

ele alınmıĢtır. Atmosferik modellerin, roketin hareket güzergahının doğru bir Ģekilde 

öngörülebilmesi için gerekli olduğu ifade edilmiĢtir. Bu modellerin oluĢturulması ve güncel 

tutulması, fırlatma kabiliyetine sahip ve uzaya bağımsız eriĢebilen ülkeler için hayati 

önemdedir. Bu modeller vasıtasıyla, hassas bir Ģekilde yörüngeye uydu 

yerleĢtirilebilmektedir. Yerden, sonda roketlerinden ve uydulardan alınan pek çok ölçüm ve 

gözlemin birleĢtirilmesiyle oluĢturulan önemli deneysel atmosferik modellerden birisi olan ve 

0-500 km arası için veri seti sağlayan MSIS-E-90 modeline bu kapsamda tezde yer 

verilmiĢtir. Ayrıca yerçekimi sabitinin irtifaya ve enleme bağlı olarak değiĢtiği, bunun da 

sonda roketi tasarımında göz önüne alınması gerektiği ortaya konmuĢtur. 

 

Sonda roketi üzerindeki aerodinamik sürükleme kuvvetinin tayini için geliĢtirilen 

matematiksel modellere yer verilmiĢtir. Sonda roketleri, hareketlerinin büyük bir kısmında 

hipersonik hızlardadır. Ayrıca, hareketlerinin kayda değer bir kısmını yüksek irtifalarda, 

seyrek atmosfer Ģartlarında gerçekleĢtirmektedir. Bu nedenle, bilhassa hipersonik 

modellemeye tezde yer verilmiĢtir. Newton akıĢ teorisi ve modifiye Newton akıĢ teorisiyle 

örnek hesaplamalar yapılmıĢtır. Seyrek gaz için literatürde Knudsen boyutsuz sayısı limitinin 

0.1 olarak kabul edildiği, bu sayının üzerindeki değerlerin seyrek gaz denklemleriyle ele 

alındığı ifade edilmiĢtir. Seyrek gazlar için sürükleme katsayısının tespitine yönelik 

geliĢtirilen  Sengers et al. (2014) modeli ele alınmıĢtır. 

 

Roketin yüksek basınca maruz kalan kanatçık, burun gibi kısımlarında önemli bir termal 

yükün olduğu, basit matematiksel yaklaĢımlarla ortaya konmuĢtur. Bu termal yükü kontrol 

altında tutabilmek için geliĢtirilen ablatif koruma tekniği matematiksel olarak irdelenmiĢ, 

ablatif korumaya iliĢkin Han(2012) tarafından geliĢtirilen model temelinde matematiksel 

hesaplamalar gerçekleĢtirilmiĢtir. Grafit ablasyon malzemesi kullanılması durumu ele 

alınarak, gerekli ablatif madde kalınlığına iliĢkin çözüm yapılmıĢtır. Çözümde, sabit ve azami 
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ısı akısı değeri kullanılmıĢ olup, ısı akısının daha düĢük değerler almasıyla gerekli ablatif 

kalınlığın da düĢeceği ortaya konmuĢtur.  

 

Termal koruma, kritik bir mühendislik geliĢtirme konusu olup, bu konuda yaĢanan geliĢmeler, 

atmosferde yanmaksızın baĢarıyla geri iniĢ yapılması, GüneĢ sisteminde yolculuk, tekrar 

kullanılabilir fırlatma araçları ve uzay turizmi için hipersonik araçlar geliĢtirilmesi gibi pek 

çok teknolojiye kapı aralamaktadır. Bu nedenle, fırlatma araçlarında ve sonda roketlerinde 

termal koruma için geliĢtirilen malzemelere değinilmiĢ, ülkemizde de bu konuda temel 

düzeyde de olsa araĢtırmaların mevcut olduğu ortaya konmuĢtur.  

 

Faydalı yükün kurtarılması, çevreye olan risklerin asgariye indirilmesi, nispeten pahalı olan 

roket motorunun yeniden kullanılmak üzere kurtarılması, yere iniĢ süresinin uzatılarak 

atmosferik ölçüm ve deney süresinin arttırılması gibi amaçlarla geliĢtirilen paraĢütlü kurtarma 

sistemlerine değinilmiĢtir. Kullanılan paraĢüt tipleri irdelenmiĢ, sonda roketlerinde genellikle 

iki kademeli paraĢüt sistemlerinin (yardımcı +ana paraĢüt) kullanıldığı ortaya konulmuĢtur. 

Bu paraĢütlerin sürükleme katsayısı gibi aerodinamik karakteristiklerine iliĢkin Jorgensen 

(1982) tarafından yapılan rüzgar tüneli çalıĢmalarının sonuçları ortaya konulmuĢtur. 

 

Ülkeler tarafından, fırlatma araçları baĢta olmak üzere, sonda roketi, hava aracı gibi 

sistemlerin çalıĢması üzerinde önemli etkileri olan atmosferik hareketlerin (rüzgar) 

modellenmesine yönelik çalıĢmalar yapıldığı vurgulanmıĢtır. Bu kapsamda, yaklaĢık 73 

milyon gözlem ve ölçüm verisinin bir araya getirilmesiyle oluĢturulan Yatay Rüzgar 

Haritasına (2014) değinilmiĢtir. Bu model, 250 km gibi yüksek irtifalarda bile hızı 50 m/s‟yi 

bulan önemli atmosfer hareketlerinin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu yüksek hızlı 

atmosferik hareketler, fırlatma aracı gibi sistemleri yüksek irtifalarda bile rotasından çıkarma 

tehdidi barındırmaktadır. Bu tip rüzgar modellerinin geliĢtirilmesinin ve kullanımının, 

fırlatma araçları baĢta olmak üzere hava ve uzay aracı sistemlerinin hassasiyetini arttırmak 

açısından gerekli olduğu değerlendirilmiĢtir. 

 

Altıncı bölümde, roket stabilitesi konusu ele alınmıĢtır. Barrowman (1967), Galejs (1999), 

Jorgensen (1973) ve Bertin (2008) tarafından ortaya konan matematiksel modeller 
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irdelenmiĢtir. Roketin rüzgar gibi atmosferik hareketler neticesinde rotasından çıkmaması 

amacıyla sonda roketlerinde, genellikle basınç merkezinin ağırlık merkezinin arkasında 

olduğu stabil tasarımlar tercih edilmektedir. Bu amaçla, roket kuyruğunda kanatçık kullanımı 

ve kanatçıkların büyüklüğünün tasarım aĢamasında doğru tespiti önem kazanmaktadır. 

 

Yapılan sayısal incelemelerden kanatçık alanının büyüklüğünden büyük oranda bağımsız 

olarak, roket fines oranının stabiliteyi bozucu etkileri olduğu görülmüĢtür. Bu değerin belirli 

bir değeri aĢmamasına özen gösterilmesinde yarar olduğu anlaĢılmıĢtır. Bu tespiti destekleyen 

bir Ģekilde, var olan hemen hemen hiçbir sonda roketi ve fırlatma aracında yaklaĢık 20 olan 

bir fines oranının aĢılmadığı da bilinmektedir. 

 

GeliĢtirilen bilgisayar kodları vasıtasıyla, yanma sırasında ağırlık merkezinin giderek öne 

kayması, artan Mach sayısı neticesinde basınç merkezinin giderek öne kayması gibi etkileri 

göz önüne alan ve roket stabilitesinin/statik marjininin roket hareketi boyunca değiĢimini 

içeren matematiksel hesaplamalar yapılmıĢtır.  

 

Yedinci bölümde, sonda roketi üzerinde etkiyen kuvvetler bir araya getirilerek hareket 

denklemleri oluĢturulmuĢ, hareket denklemlerinin Runge Kutta integrasyonu yoluyla çözümü 

yapılmıĢtır. Çözümde atmosferik parametreler, yerçekimi sabiti irtifaya bağlı değiĢken olarak 

alınmıĢtır. Sürükleme katsayısı Mach sayısına, Reynolds sayısına ve Knudsen sayısına bağlı 

olarak hesaplanmıĢtır. 1, 2, 3 kademeye sahip sonda roketleri için azami hız, azami irtifa gibi 

değerler elde edilerek grafikler çizilmiĢtir. Çok kademeli sonda roketlerinde, kademelerdeki 

yakıt yanma hızına iliĢkin incelemeler yapılmıĢtır. Kademelerde yakıt yanma hızının yanma 

sonu hızına ve ulaĢılabilen azami irtifaya etkileri incelenmiĢtir. Azami irtifayı sağlayan yakıt 

yanma hızının belirlenmesi sırasında dinamik basınç nedeniyle yaĢanan aerodinamik 

kayıpların dikkate alınması gerektiği, ilk kademede çok yüksek bir yakıt yanma hızının 

aerodinamik kayıpları arttıracağı ifade edilmiĢtir. Ülkelerin uzay ajansları ve fırlatma yapan 

kuruluĢları, uzaya eriĢebilen araçlar için hareket yörüngesini hesaplama yazılımları 

geliĢtirmekte ve sürekli olarak bu yazılımları iyileĢtirmektedir. Örneğin, NASA tarafından 

geliĢtirilen POST ve POST2 yazılımları, nokta kütle varsayımı altında lineer momentum 
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denklemlerinin çözümünü gerçekleĢtirmekte ve böylece hareket yolunu çıkarmaktadır. Bu 

yazılımlardan pek çok uzay keĢif çalıĢmasında yararlanılmıĢtır.
1
 

 

Sekizinci bölümde, sonda roketine iliĢkin eniyileme çalıĢmaları yapılmıĢtır. Optimum 

kademelendirmeye iliĢkin olarak, çeĢitli sayısal eniyileme uygulamaları yapılmıĢtır. 

SınırlanmıĢ bir toplam kütle için, genetik algoritmadan yararlanılarak üç kademeli bir sonda 

roketi için kütle dağılımı ortaya konmuĢtur. Kademe sayısının tasarıma etkileri üzerine nitel 

karĢılaĢtırmalara da yer verilmiĢtir. Tek kademeli sonda roketlerinin nispeten düĢük yapısal 

karmaĢıklık, düĢük geliĢtirme maliyeti gibi avantajlara sahip olduğu, bununla birlikte, tek 

kademeli sonda roketleriyle eriĢilebilecek azami irtifa ve azami hızın sınırlı olduğu ortaya 

konmuĢtur. 

 

Dokuzuncu bölümde, kademelerin düĢme alanı modellenmiĢtir. Kademelerin düĢme alanının 

fırlatma açısından önemli ölçüde etkilendiği görülmüĢtür. 

 

Onuncu bölümde, hareket modellemesi için kullanılan integrasyon kodunun sayısal 

doğrulaması yapılmıĢtır. Analitik çözümü bilinen bir diferansiyel denklem analitik ve sayısal 

olarak çözülerek sonuçlar kıyaslanmıĢtır. Elde edilen sonuçların birbirine oldukça yakın 

olduğu gözlemlenmiĢtir. 

 

On birinci bölümde, sonda roketi kullanım alanlarına, dünyada geliĢtirilen çeĢitli sonda 

roketlerine iliĢkin bilgilere yer verilmiĢtir. Ülkelerin fırlatma aracı teknolojilerini 

olgunlaĢtırmak, atmosferik ölçümler yapmak, mikroyerçekimi deneyleri yapmak amacıyla 

binlerce kez uzaya sonda roketi fırlattığı ortaya konmuĢtur. Ayrıca, dünyada faal durumdaki 

fırlatma üslerine yer verilmiĢtir. Pek çok geliĢmekte olan ülkenin fırlatma üssü kurma, sonda 

roketi geliĢtirme ve fırlatma gibi faaliyetler yürüttüğü yapılan incelemeler sonucunda 

anlaĢılmıĢtır. Ayrıca, geliĢmiĢ ve fırlatma kabiliyetine sahip olan ülkelerin da halen sonda 

roketi faaliyetlerini sürdürdüğü ortaya konmuĢtur. 

 

                                                

 

1 https://post2.larc.nasa.gov/ ,  5 Ocak 2018 tarihinde eriĢildi. 
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On ikinci bölümde, ülkemizde sonda roketlerine iliĢkin çalıĢmalar, sonda roketi 

teknolojilerine sahip olmanın sosyoekonomik ve teknik getirileri konuları üzerinde 

durulmuĢtur.  Bu konuda önemli teknolojilere sahip olunmasına rağmen, kuruluĢlarımızın 

dağınık bir halde çeĢitli teknolojileri geliĢtirmeye çaba sarf ettikleri, bu konuda odaklanmıĢ 

bir çabanın halihazırda bulunmadığı ortaya konmuĢtur.  

 

Sonda roketlerine ve motorları baĢta olmak üzere alt sistemlerine iliĢkin ülkemizde kurulması 

gereken altyapılara yer verilmiĢtir. Bu altyapılara sahip olunmasının, sonda roketlerinin ve 

fırlatma teknolojilerinin geliĢtirilmesi için kritik önemde olduğu ortaya konulmuĢtur. 

 

Ülkeler, sonda roketi test çalıĢmaları için fiziksel testlerin yanı sıra bilgisayar ortamında da 

kapsamlı modelleme çalıĢmaları yapmaktadır. Bu kapsamda, mevcut tez kapsamında da  

ortaya konan yazılımlar önemli bir altyapı olarak değerlendirilebilir. 

 

Günümüzde yıllık küresel uzay endüstrisi büyüklüğünün, 300 milyar USD‟nin üzerinde 

olduğu
2
, Türkiye‟nin uzay pazarından aldığı yıllık payın 1 milyar USD‟nin altında olduğu, bu 

payı 2023‟te 5 milyar USD mertebelerine çıkartabilmek için bağımsız bir Ģekilde uzaya eriĢim 

kabiliyeti kazanmamızın önem taĢıdığı ifade edilmiĢtir. 

 

Crisp et. al. (2014) tarafından 300 kg ağırlığındaki bir uydunun kg baĢına alçak Dünya 

yörüngesine fırlatma ücretinin 20,000 USD‟nin üzerinde olduğu verilmektedir. Bu durum, 

fırlatma sistemlerinin katma değeri yüksek bir teknoloji olduğuna iĢaret etmektedir. 

Ülkemizin de katma değeri yüksek olan fırlatma teknolojileri alanında alanda söz sahibi 

olmak için çalıĢmalar yapması ve bu kapsamda sonda roketi ve ilgili teknolojileri geliĢtirmesi 

önem taĢımaktadır. 

 

                                                

 

2
https://www.spacefoundation.org/sites/default/files/downloads/The_Space_Report_2016_OVERVIEW.pdf , 3 
Eylül 2017 tarihinde eriĢildi. 
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Dünya uzay pazarının büyüme trendi ele alınmıĢ, fırlatılan uydu sayısındaki artıĢın, fırlatma 

araçlarına olan talebi arttırmasının beklendiği, bu nedenle ülkelerin fırlatma aracı geliĢtirme 

çalıĢmalarına hız verdiği, ayrıca birçok ülkenin küçük uyduları yörüngeye yerleĢtirmeye 

yönelik nispeten küçük ve düĢük maliyetli fırlatıcılar üzerinde çalıĢtığı ortaya konmuĢtur.   

 

Sonda roketi ve fırlatma teknolojilerine yatırımın önemli bir istihdam artıĢını sağlama, 

iĢgücünün niteliğini ve katma değer yaratma kabiliyetini arttırma, böylece ekonomiye önemli 

bir katma değer sağlama niteliği dünyadaki örnek verilerden de yararlanarak ortaya 

konulmuĢtur. 

 

On üçüncü bölümde,  sonda roketinin çevresel etkilerine ve roket yakıtlarının insan sağlığı 

üzerine etkilerine değinilmiĢtir. Kullanılan kimyasalların doğası nedeniyle, insan sağlığına ve 

çevreye azami özenin gösterilmesinin, bu konuda uluslararası standartların ve güvenlik 

uygulamalarının incelenmesinin, ulusal standartların ve güvenlik uygulamalarının 

oluĢturulmasının önemli olduğu vurgulanmıĢtır.  

 

Sonuç olarak,  

 

 Ülkemizde sonda roketi teknolojilerine iliĢkin araĢtırmalara ve yeni proje 

çalıĢmalarına hız verilmesi, 

 Sonda roketlerine iliĢkin yerde gerekli simülasyonları yapmaya dönük tezde de 

üzerinde durulan yazılım ve modelleme araçlarının geliĢtirilmesi, 

 Daha yüksek bir performans sağladığı tezde ortaya konan sıvı yakıtlı roket motoru 

teknolojilerine iliĢkin çalıĢmalara hız kazandırılması, 

 Sonda roketlerine iliĢkin test/deneme sahalarının oluĢturulması, 

 Yerde gerekli testleri yapmaya dönük test altyapılarının (yanma, yakıt akıĢ, kademe 

ayrılması, burun konisi açma gibi testler için) kurulması, 

 Sonda roketlerinde ve fırlatma sistemlerinde ihtiyaç duyulan malzemelerin (yüksek 

sıcaklık dayanımlı çelik alaĢımları, kompozitler, hafif alüminyum alaĢımları,  ısı 

kalkanı malzemeleri, uzay Ģartlarına dayanımlı kaplama malzemeleri) geliĢtirilmesine 

yönelik çalıĢmalar yapılması, 



198 

 

 Sonda roketlerinde ve fırlatma sistemlerinde ihtiyaç duyulan ekipmanlara (yakıt 

tankları, turbopompalar, valfler, sızdırmazlık elemanları, yönelim kontrol ekipmanları, 

paraĢüt sistemleri vb.) yönelik projeler geliĢtirilmesi, 

 Sonda roketleri için mikro yerçekimi faydalı yüklerinin geliĢtirilmesi, 

 Sonda roketleriyle iyonosfer ve astronomi çalıĢmaları yapılması, bu amaçla 

kullanılabilecek sonda roketi faydalı yüklerinin geliĢtirilmesi, 

 Uzaya bağımsız eriĢim çalıĢmalarında kullanmak üzere sonda roketi çalıĢmaları ve 

diğer gözlem verilerinden yararlanarak, atmosfer ve rüzgar haritalarının oluĢturulması 

 

hususları önem arz etmektedir.  
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