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Uzaya uydu yollama fikri ve eylemi Amerika ve 
o zaman ki adı ile SSCB arasında askeri yarışma 
ile başlamıştı.  
İlk yollanan uydu sizin de bildiğiniz gibi 
Sputnik 1.  
4 ekim 1957 de yollanan Sputnik 58cm çapında 
bir küreydi ve üzerinde iki adet ”whiskers” 
kamçı anten barındırıyordu. Küre içindeki 
verici yardımı ile kendi içindeki ve yüzeyindeki 
sıcaklık bilgilerini yolluyordu. 
 



Küre azot ile doldurulmuştu. Zamanla azot 
sızıntısı arttığı için kürenin yapısının uzay 
şartlarına çok da uygun olmadığı anlaşıldı. 
Sızıntının bir sebebi belki de minik astreoidler 
de olabilir. 
Küre, içindeki kimyasal piller yardımı ile 92 
gün veri yolladı. 
Üç ay içinde yaklaşık 300km yörünge 
kaybettiğini fark ettiler. İlk yörüngesi 900km 
idi. 



Bu ilk el yapımı uydu büyüklük itibarı ile 
şimdiki küpsatlar kadar diyebiliriz. 
 
Peki ilk uydunun SSCB ye ne faydası oldu? 
  
Görünürde prestij, ve pek çok tasarım 
deneyimi. 



Uydu işi tamamen silahlanma yarışına 
evrildiği için – zaten başlangıcı da öyleydi ya – 
daha büyük daha uzağa diye devam etti. 
 
İlk zamanlarda uydu askeri amaçlar için 
kullanıldığından bilgilerde askeri statüde 
sayılıyor pek fazla kimse tarafından bilinmiyor, 
zaten söylenmiyordu. 



Yaklaşık 20 yıl önce California Polytechnic 
State Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi 
Alçak Yörünge için küpsat özelliklerini 
geliştirmeye başladılar. 
 
Geçen sürede önceleri hiç dikkate alınmayan 
küpsatlar günümüzde düşük imalat ve görev 
maliyetlerinden dolayı ticari, akademik ve 
amatör projeler için tercih edilmektedir. 



Uzayda ilk defa bulunmak 
 
Alçak yörünge ötesinde, ay yada daha ötesi 
için göreve yönelik düşük maliyetli 
projeler yapmak mümkün. 



Geleneksel uydulara göre; 
Çok daha küçük alan 
Uzayın tüm şartlarına göre tasarım ve imalatı 
öğrenmek 
Küçük olmasından dolayı çok rahat göze 
kestirme  
Önemli ölçüde uzay bilgi birikimine geniş 
kitlelerce sahip olunması  
Çok daha az para ile yapım 
Gibi avantajlarda sahip 



Hadi biz de bir küp uydu yapalım.. 
 



Niye yapalım?? 



 Havamız olsun. 
 

 Bizim de olsun, 
 

 Uydu atma deneyimimiz olsun. 
 

 Öğrenelim. 



 Nasıl yapalım? 
 

 Bir uydu sisteminin temelde iki bacağı vardır. 
 

 Yörüngede ki araç – küp uydu 
 Yer istasyonu – Alıcı, verici, anten, modem, 

bilgisayarlar, yazılımlar…. 
 



 Hadi yapalım.. 
 Kit halinde satılıyor zaten, alır yaparız. 
 İçinde neler olsun, çok bir şey olmasın, basit olsun, 

küçük olsun, ucuz olsun……. 
 

 Standart en küçük küp uydu 1U büyüklüğündedir. Biz 
de onu seçelim. 10x10x10cm  
 



Kabuk 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kabuk için yaklaşık 1U şase 2.500EU  
 
 



Güneş Panelleri 
 
 
 
 
 
 
 
 

 GaAs Triple-junction güneş paneli 1U için 2.500EU 
 



Anten 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Anten ünitesi için yaklaşık 4500EU 
 



Tranceiver 
 
 
 
 
 
 
 

 Klasik VHF/UHF tranceiver 8500EU, 
 SDR tranceiver 18.000EU 

 
 
 



EPS ve Akü 
 
 
 
 
 
 
 
 

 EPS ve Akü için yaklaşık 3.500EU 



OBC – On Board Computer 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OBC yaklaşık 4.500EU 



Yer İstasyonu 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Yer istasyonu için yaklaşık 62.500EU 



 Kontrol ve uygulama yazılımları 10.000EU 
 

 1U uydu en basit hali ile 26.000EU.  
 

 Yer istasyonu ve yazılımla birlikte 98.500EU 



 Bitti mi  
 

 Uyduyu yaptık da daha test ettirmedik. O da oldu 
diyelim. Yörüngeye kim taşıyacak? 

 1U küp uydunun yörüngeye taşınma maliyeti en 
düşüğünden 20,000EU 
 



 Parayı da bulduk, törenler falan yaptık, yolladık.. 
 Bir müddet çalıştı, sonra da durdu. Arızalanmış 

olabilir, bir mikro astreodin yoluna çıkmış olabilir… 
 Geriye ne kaldı ??? 
 Hiç. 
 Para olsa bile bu uyduyu hiç yapamayabiliriz. Birileri 

ambargo koyar , ya da ITAR`a takıldı der 
 Bize bir şey kaldı mı? 
 Hiç. 

 



 Peki kendimiz yapalım. 
 Bu yol da dikensiz gül bahçesi değil. Şimdi, ne var ki 

canım. Biz bunları hemen tasarlarız diyorsunuz. Uydu 
yerde kalacaksa doğru.  
 

 Uzay, işte orada her şey farklı. İçinizde uzaya gidip de 
uzay şartlarını bilen gören var mı? Ya da uyduda 
küçücük bir arıza oldu, hadi gidip yapalım diye bir şey 
var mı? 



 Bir uydu yapımı ancak çok disiplinli ortak bir çalışma 
ile olabiliyor. Yapısına bağlı olarak, mekanik, 
elektronik, yazılım, fizik, kimya, biyoloji vs gibi 
paydaşlara gerek var. Finans, PR, sponsör bunlar da 
lazım. 
 



 Kendimiz yapmaya karar verdiğimizde ise; 
 

 Uzay şartlarının anlaşılması, 
 Uzay şartlarına uygun tasarım yapılması, 
 Uzay şartlarında test edilip onaylanması. (Hiç kimse 

milyar dolarlık uzay aracına test edilmemiş bir şey 
koymaz.) 
 



 Ve mutlu son, yollanması. 
 Törenler falan yaptık, yolladık.. 
 Bir müddet çalıştı, sonra da durdu. Arızalanmış 

olabilir, bir mikro astreodin yoluna çıkmış olabilir… 
 

 Geriye ne kaldı ??? 
 

 En önemli şey kaldı. “BİLGİ” 
 



 Küp uydu çalışmalarında başarım oranı fazla değil. 
Hatta başarısızlık oranı daha fazla. Fakat her 
çalışmanın sonucunda çok değerli bilgiler elde 
edilmektedir. Bu bilgilere sahip insan sayısı ülkemizde 
şimdilik az olsa da yapılacak çalışmalar ve 
paylaşımlarla sayı yükselecek düşüncesindeyiz.  

 Mutlaka atılacak bir ürün yapmaya gerek yok. Masa 
üstü çalışmalar içinde yapılabilir. Algoritmalar vs 
geliştirilir. vs 

 TAMSAT bu konuda neler yaptı, yapıyor, yapacak.. 
 





TAMSAT 
 MİSYONUMUZ : Yurdumuzda amatör, bilimsel ve benzer amaçlı uyduların 

projelendirme, üretim ve işletme çalışmaları ile ilgili araştırma, geliştirme, uygulama ve 
eğitim hizmetleri vermek; gerçekleştirdiği projeleri amatör ve bilimsel kullanım için 
telsiz ve radyo amatörlerinin ve ilgili kullanıcıların hizmetine sunmak ve bu bilgi ve 
beceriye sahip gençlerin sayılarının artması için eğitimler ve seminerler düzenlemek ; 
gelişen ve yaygınlaşan bilişim teknolojileriyle, amatör uydu sistemlerinin ortak 
konularında ülkemiz gençleri için araştırma ve geliştirme alanları oluşturmak, 
gerektiğinde ulusal ve uluslar arası düzenleyici kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve 
işbirliği yapmaktır. 
 
 

 VİZYONUMUZ: Türk Gençlerinin ve radyo amatörlerinin kendi uydu sistemlerini 
yapmalarına yardımcı olmak, yurt içinde bulunmayan yedek parça ve cihazları yasal 
girişimlerle temin etmek, gerekirse ithalatını yapmak, doğal afetler ve olağanüstü 
hallerde uydu sistemlerinin azami şekilde kamu yararına kullanılmasına öncülük 
etmek,Amatör Telsizcilik ile ilgili yönetmeliklerde belirtilen eğitim, araştırma, arama 
kurtarma ve izcilik kuruluşlarında yasa ve yönetmelikler uyarınca kurulacak olan amatör 
telsiz istasyonlarına gerektiğinde geçici cihaz, anten, uydu takip sistemi temin ederek, 
eğitim ve uydu haberleşme desteği vermek gelecek vizyonumuzu belirtmektedir. 



Çalışma Gruplarımız 
 Proje Yönetimi 
 CAD/CAM/Animasyon Takımı 
 Dijital Yük Modül Grubu 
 Amatör Uydu Lab. Enteg. ve Test Takımı 
 Bütçe ve Finans Takımı 
 Proje Alt Yöneticisi 
 Yer İstasyonu ve Anten Takımı 
 Amatör Yük Entegrasyon Grubu 
 Regülasyon / Frekans Tahsis Takımı 
 Basın ve Halkla İlişkiler Takımı 
 Hukuk Danışmanları 
 Yazılım Geliştirme Takımı 

 



http://www.tamsat.org.tr 

























BASINDA TAMSAT 





Küp Uydu Nedir ? 



Küp Uydu Nedir ? 



Küp Uydu Nedir ? 



TAMSAT IHU 
Internal Housekeeping Unit 



TURKSAT 3USAT 



TAMSAT CUBESAT MODEM/TELEMETRY/BEACON 





İzleme Ağı 
 Amaç: TAMSAT Amatör Uydu İzleme Ağı, radyo 

amatörlerinin gönüllü katılımıyla ile amatör uydu 
çalışmaları ve amatör uydu yer istasyonları ile ilgili AR-
GE faaliyetlerini desteklemek, amatör uydularla ilgili 
genel bilgi toplama, amatör bandda bu uydulardan 
yayınlanan açık (şifresiz) sinyal ve veri izleme, kayıt, 
teknoloji geliştirme, bilgi birikimi sağlamak, radyo 
amatörlerinin konuya daha fazla ilgi ve katılımını 
sağlama amacıyla geliştirilmiştir. 
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