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1. Proje Özeti (Proje Tanımı)  

Dünya’nın yörüngesinde bulunan işlevsiz insan yapımı cisimlerin oluşturduğu uzay 
kirliliği, astronotlar ve bizler için büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Araştırmalara göre 170 
milyon parçadan fazla uzay çöpünün varlığı tespit edilmiş, zincirleme uzay kazalarının uzay 
kirliliğini günden güne artırdığı gözlenmiştir. Astronominin geleceğini etkileyen bu 
problem, ağ ve zıpkın gibi çeşitli yöntemlerle çözülmeye çalışılmış olsa da bu metodlarda 
küçük parçacıklar ihmal edilmektedir. Büyük uzay çöplerini hedef alan bu yöntemler, uzay 
kirliliğine neden olan küçük boyuttaki parçaların varlığını engelleyememekte, bu parçalar 
ise günden güne uzay kirliliğini artırmaktadır. Uzay kirliliği kısa süre içinde çözülmezse 
insanlık ve uzay araştırmalarının devamı için büyük bir problemden büyük bir tehdite 
dönüşecektir.  

 
Proje, uzay kirliliğini yapılan diğer çalışmalardan farklı olarak küçük parçacıklar için 

de etkili olacak biçimde çözmeyi ve bu konuda farkındalık oluşturmayı amaçlamaktadır. 
Düzenlenen anket sayesinde katılımcıların uzay kirliliği hakkında bilgi edinmeye teşvik 
edildiği projede, elektromanyetik alana sahip bir cisim, içindeki Güneş panelleri yardımıyla 
elde ettiği enerjiyle uzaya gönderilecek, radyo dalgalarını algılayan sensörüyle Dünya’ya 
radyo dalgaları göndermeyen cisimleri tespit ederek bunları elektromanyetik alanına 
çekecektir. Topladığı cisimleri atmosferin yakınına bırakacak, böylece uzay çöplerinin 
yanmasını sağlayacaktır. Bu işlemi tekrarladıkça uzay kirliliğini önleyip bir bakıma yok 
etmekle birlikte astronotların fiziksel ve ruhsal sağlıklarını iyileştirerek uzay araştırmalarına 
verim katacaktır. Ayrıca bir örümcek ağının yapısına benzer biçimde sıralanmış 
elektromıknatıslar içeren çalışma, doğadaki bir canlıya olan benzerliğiyle biyomimikri ve 
astronomi alanları arasında bir köprü oluşturmaktadır. Şekil 1.1.’deki gibi LEGO parçaları 
kullanılarak tasarlanan ve Şekil 1.2’de gösterilen 3B çizimi yapılan prototipin Arduino ve 
bileşenleri ile geliştirilmesi devam etmekte olup araştırma kapsamında İstanbul’da bir devlet 
üniversitesinde “Uzay ve Havacılık” bölümünde görevli uzmanlarla görüşülerek dönütler 
alınmıştır. Proje, astronomiyle ilgili milli hedeflerimizle bağlantılı durumdadır. 
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                              Şekil 1.1. LEGO Parçaları             Şekil 1.2. Prototipin 3B Çizimi 
                         Kullanılarak Tasarlanan Prototip 

2. Problem/Sorun: 

Dünya etrafında hareket eden, ömrü tamamlanan uyduları ve roket kalıntılarını da 
kapsayan insan kaynaklı atıklar “yörünge kalıntısı” veya “uzay çöpü” olarak 
isimlendirilmektedir (Sarıgül, 2018). Dünya yüzeyinin 1250 mil yakınını kapsayan 
Dünya’nın alçak yörüngesinde bulunan ve saatte 30.000 kilometreye ulaşan hızlara sahip 
olan bu parçacıklar, uzay araçlarına büyük zararlar verebilmekte, bu zararlar zincirleme 
çarpışmaları ve günden güne artan işlevsiz atık sayısını kapsamaktadır (Sarıgül, 2018; Wei-
Haas, 2019; Uzay Kampı Türkiye, 2020). Kessler Sendromu kapsamında değerlendirilen bu 
zincirleme çarpışmalar, çok sayıda yeni parçacık oluşmasına ve çarpışma riskinin katlanarak 
artmasına neden olmaktadır. Şekil 2.1.’de modeli gösterilen artan uzay kirliliği, Uluslararası 
Uzay İstasyonu başta olmak üzere tüm uzay araçlarını ve astronotları tehlikeye atmaktadır 
(NASA, 2013). Uzay teknolojisine toplumsal bağlılığımız her geçen gün artsa da uzay 
giderek daha sıkışık bir yer haline gelmektedir (Knight, 2019).  

  
                                                        Şekil 2.1. Uzay Kirliliği 

Space Surveillance Network adlı sistemden elde edilen verilere göre, çapı 10 
santimetreden büyük yaklaşık 29.000 uzay çöpü bulunurken çapı 1 milimetreden büyük 
yörünge kalıntılarının sayısı yüz yetmiş milyonu bulmaktadır (ESA, 2021). Şekil 2.2.’de de 
görüldüğü gibi, 1,2 cm çapında saniyede 6,8 km hızla hareket eden bir topun metal bir 
levhaya verdiği zarar oldukça büyük olabilmektedir (Sarıgül, 2018). NASA’nın yörünge 
enkazı baş bilim insanı Nicholas Johnson’un da dediği gibi, “Uzay görevlerine yönelik en 
büyük risk, izlenemeyen enkazdan gelmektedir.” 2009 yılında Irdium 33 adlı aktif uydunun 
Kozmos 2251 isimli görevi bitmiş bir uyduyla Şekil 2.3.’te gösterildiği üzere çarpışarak 
parçalanması ve bu olay sonucunda uzay çöplüğüne 2600 yeni parçacığın katılması bu riskin 
yol açtığı kazalara örnektir. Uzayda meydana gelen bu kazaların önüne geçerek uzay 
araştırmalarından elde edilen verimi artırmanın en etkili yolu ise uzay çöplerini kalıcı ve 
sürdürülebilir bir biçimde temizlemektir.  

                                                             
             Şekil 2.2. Parçacığın Metal Levhaya                    Şekil 2.3. 2009 Uydu    
                                  Verdiği Zarar                                            Çarpışması        
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Uzayda çapı 10 santimetreden büyük çöplerin toplam kütlesinin yüzde doksan 
dokuzu izlenebilmekte ancak çapı 1 santimetreden fazla daha küçük parçacıklar takip 
edilememekte, bu da uzay araçları ve uydularda büyük hasarlara neden olabilmektedir 
(Crowther ve ark., 2002). Dünya yörüngesinde bu parçacıkların oluşturduğu “yüksek 
teknoloji ürünü parçacık bulutu”nun ortalama hızı saatte 17.500 km olduğundan bir çakıl taşı 
büyüklüğündeki parçacıklar bile bir uzay aracında kalıcı hasarlara yol açabilmektedir (Chu, 
2017). Bu nedenle uzaydaki küçük boyutlu çöpleri de sürdürülebilir bir biçimde 
temizleyebilen bir sistemin varlığı büyük önem taşımaktadır.  

Uzay kirliliğini yok etmek amacıyla Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Japon Uzay 
Ajansı (JAXA) da dahil olmak üzere çeşitli kuruluşlar tarafından tasarlanan projeler, büyük 
boyutlu uzay çöplerine odaklandıklarından küçük boyutlardaki yörünge kalıntılarını ihmal 
etmekte, Kessler Sendromu kapsamında gerçekleşen zincirleme çarpışmalarla yayılan her 
uzay çöpünü hapsedememektedir. Örneğin RemoveDEBRIS isimli proje bir ağ ve zıpkın ile 
küçük çaplı yörünge kalıntılarını ihmal etmekte, ESA’nın uzay ağı projesi, ağ arasındaki 
boşluklar nedeniyle küçük parçacıklar yakalamaya odaklanamamakta ve JAXA’nın 
elektrodinamik zincir projesinin henüz ilk denemesi başarısız sonuçlanmaktadır (Forshaw ve 
ark., 2016; Wormnes ve ark., 2013; Nishida ve ark., 2009). Bu eksikliklerin varlığı, etkili, 
sürdürülebilir ve küçük parçacıklara da odaklanan bir uzay çöpü toplayıcısına olan ihtiyacı 
doğurmaktadır.  

3. Çözüm  

Uzay kirliliği sorununun varlığından ilham alınarak hazırlanmış, elektromıknatısların 
bir örümcek ağının yapısına benzer bir biçimde dizilmesi ile tasarlanmış proje, üstündeki 
Güneş panelleri yardımıyla elde ettiği Güneş enerjisi ile çalışacaktır. Güneş ışınlarını içinde 
daha fazla depolayabilmesi için siyah renkte olacak ve radyo dalgalarını algılayan bir 
sensörle Dünya’ya radyo dalgaları göndermeyen cisimleri tespit edecektir. Dünya yüzeyinin 
1250 mil yakınını kapsayan Dünya’nın alçak yörüngesindeki yörünge kalıntılarını hedef 
alacaktır (Wei-Haas, 2019). Bu cisimleri elektromanyetik alanına çektikten sonra atmosfere 
yakın bir noktada bırakarak yok olmalarını sağlayacak, her ihtimale karşı barındırdığı 
bataryalarla enerjisinin tükenme ihtimalini ortadan kaldıracaktır. Doğadan bir varlık olan 
örümcek ağlarının taklidi ile biyomimikri ve astronomi alanları arasında bir köprü kuran 
proje, uzay kirliliğini büyük bir problemden büyük bir tehdite dönüşmeden kalıcı ve 
sürdürülebilir bir biçimde çözecektir.  

Cismin merkezinden dışına doğru gittikçe iki örümcek ağı kolu modeli arasındaki 
boşluklar Şekil 3.1.’deki prototipin önden bakışında gösterildiği gibi artacağından, 
elektromıknatısların kuvvetinin de artmasının gerektiği göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 
3.2.’de belirtildiği üzere cismin en iç bölümünde bulunan elektromıknatısların prototipte 40 
sarımlık olması yeterliyken ortadaki elektromıknatısların 80 sarımlık, en dıştaki 
elektromıknatısların ise 120 sarımlık olması daha güçlü bir makinenin icadı için faydalı 
olacaktır. 

                          
                        Şekil 3.1. Prototipin Önden           Şekil 3.2. Örümcek Ağı Tasarımı ile  

                             Görünüşü               Elektromıknatısların Kuvveti Arasındaki İlişki  
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Prototipin Çalışma Basamakları 
Tasarlanması planlanan prototipin çalışma basamakları aşağıda gösterilmiştir. 
 
1. Mekanizma, içinde bulunduğu kutu biçimindeki yapıdan çıkarak yelpaze gibi açılacak 

ve örümcek ağı şeklini alacaktır. 
2. Elektromıknatıs aktif hale gelecektir.  
3. Mekanizma, radyo dalgalarını algılayan sensörler Dünya’ya radyo dalgaları 

göndermeyen cisimleri algılayacak, bu uzay çöplerini hedef alacaktır.  
4. Yörünge kalıntıları, elektromıknatıs tarafından toplanacaktır. 
5. Hedeflenen miktarda uzay çöpü toplandığında yelpaze gibi kapanarak tekrar kutu 

biçimindeki yapının içine girecektir. 
6. Elektrik akımı kesilerek elektromıknatıs devre dışı bırakılacaktır. Bu sayede toplanan 

uzay atıkları kutu biçimindeki yapıda kalacaktır. 
7. Mekanizma tekrar kutu biçimindeki yapıdan çıkarak aynı işlemi tekrar edecektir.  
8. Kutu biçimindeki yapıda yeterli miktarda uzay çöpü toplanmış olacaktır. 
9. Kutu biçimindeki yapı, içindeki yörünge kalıntıları birlikte atmosfere yakın bir noktaya 

bırakılacaktır.   
10. Uzay çöpleri bu işlemin sonucunda atmosferde yanarak yol olacaktır.  
11. Mekanizma, bu basamakları tekrar ederek çalışmaya devam edecektir.  
12. Uzay kirliliğinin böylece önleneceği ve bir bakıma yok edileceği düşünülmüştür. 

 
LEGO parçaları kullanılarak tasarlanan ve Şekil 3.4’te gösterilen 3B çizimleri yapılan 
prototipin Şekil 3.5.’te gösterildiği gibi açılır-kapanır bir güneş paneli sistemine sahip olması 
hedeflenmektedir. Prototip üzerinde yapılan çalışmalar devam etmektedir. 

     
                             Şekil 3.4. Prototipin 3B Çiziminin                   Şekil 3.5. Hedeflenen Prototip                    
         Önden, Üstten, Sağdan ve Soldan Görünüşü                    Güneş Paneli Sistemi                    

4. Yöntem 

Proje araştırması boyunca kontrollü deney ve bu deneye bağlı prototip tasarımı 
birlikte yapıldığından bilimsel yöntem ve Şekil 4.1’de gösterilen mühendislik tasarım süreci 
de birlikte kullanılmıştır.  
 

 
Şekil 4.1. Mühendislik Tasarım Süreci (Hynes vd., 2011) 
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Küçük parçacıklar da dahil olmak üzere tüm uzay çöplerini toplayabilecek etkili bir 
projeye ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında uzay kirliliği konusunda yapılan anket 
sonuçlarıyla katılımcıların konu hakkındaki farkındalık düzeyi ölçülmüş, anket sonuçları 
hakkında fazla bilgi sahibi olunmayan bu konu hakkında bir proje hazırlanmasının 
gerekliliğini göstermiştir. Bu problemin çözümü için elektromıknatısların kullanılmasıyla 
oluşturulmuş elektromanyetik bir alanın etkili olacağı proje dahilinde varsayılmıştır. 
Manyetik alan oluşturmak için elektrik akımına ihtiyaç duyan mıknatıslar “elektromıknatıs” 
olarak adlandırılmaktadır (MONROE Mühendislik, 2019). Bakır telin bir çivi etrafına sarılıp 
düzeneğin pile bağlanması ile elektromıknatıslar kolayca tasarlanabilmektedir. Tasarlanan 
bu elektromıknatıslar, başta demir, nikel ve kobalt olmak üzere manyetik maddeleri kendine 
doğru çekip etki alanına alabilmektedir. Proje kapsamında İstanbul’da bir devlet 
üniversitesinde Uzay ve Havacılık bölümünde görevli uzmanlarla görüşme sağlanmış, bu 
görüşmelerde aldığımız dönütler ile araştırma süreci geliştirilmiştir.   

 
Deneylerin Yapılma Süreci 
Araştırma süresince iki adet deney yapılmıştır. 
İlk Deney: 
Bakır telin çivi etrafındaki her bir sarımı bir tur, elektromıknatısın çekebildiği her bir özdeş 
ataş ise bir manyetik cisim olarak değerlendirilmiştir. Deneyin tüm aşamalarında 1.5 Volt 
gücünde pil güç kaynağı olarak kullanılmış, her bir elektromıknatıs için deney üç kez 
tekrarlanmıştır. Deneyin sonuçlarına ait veriler Tablo 4.1.’de gösterilmiştir. 
Bağımsız Değişken: Sarım sayısı. 
Bağımlı Değişken: Elektromıknatısın çekebildiği manyetik cisim sayısı. 
Kontrol Edilen Değişkenler: Güç kaynağının gerilimi, elektromıknatıs tarafından çekilen 
manyetik cisimlerin türü, kullanılan bakır tel, elektromıknatısın yapısında kullanılan çivi. 
 
Emaye kaplı bakır telin demir çiviye sarılıp pile bağlanması ile tasarlanan elektromıknatısın 
sarım sayısı ve çekim gücü arasındaki ilişki Tablo 4.1.’de gösterilmiştir.  
Sarım 
Sayısı 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (1. Deneme) 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (2. Deneme) 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (3. Deneme) 

40 5 5 6 

80 8 8 8 

120 12 13 13 

         Tablo 4.1. Sarım Sayısı ile Elektromıknatısın Çekebildiği Manyetik Cisim Sayısı Arasındaki 
İlişki 

            Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, sarım sayısı arttıkça elektromıknatısın çekebildiği    
            manyetik cisim sayısı da artmaktadır. 

İkinci Deney: 
Çeşitli güçlerdeki piller güç kaynağı, elektromıknatısın çekebildiği her bir özdeş ataş ise bir 
manyetik cisim olarak değerlendirilmiştir. Deneyin tüm aşamalarında sarım sayısı 80 olan 
elektromıknatıslar kullanılmış, her bir güç kaynağı için deney üç kez tekrarlanmıştır. 
Deneyin sonuçlarına ait veriler Tablo 4.2.’de gösterilmiştir. 
Bağımsız Değişken: Akım miktarı. 
Bağımlı Değişken: Elektromıknatısın çekebildiği manyetik cisim sayısı. 
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Kontrol Edilen Değişkenler: Bakır telin demir çiviye sarım sayısı, elektromıknatıs 
tarafından çekilen manyetik cisimlerin türü, kullanılan bakır tel, elektromıknatısın yapısında 
kullanılan çivi. 
 
Emaye kaplı bakır telin demir çiviye sarılıp pile bağlanması ile tasarlanan elektromıknatısın 
güç kaynağı ve çekim gücü arasındaki ilişki Tablo 4.2.’de gösterilmiştir.  

Güç 
Kaynağının 

Gerilimi 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (1. 
Deneme) 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (2. 
Deneme) 

Elektromıknatısın 
Çekebildiği Manyetik 

Cisim Sayısı (3. 
Deneme) 

1.5 Volt 8 8 8 

3 Volt 15 14 15 
Tablo 4.2. Güç Kaynağının Gerilimi ile Elektromıknatısın Çekebildiği Manyetik Cisim Sayısı 

Arasındaki İlişki 
Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, akım miktarı arttıkça elektromıknatısın çekebildiği 
manyetik cisim sayısı da artmaktadır.  
Her iki deneyde de kullanılan malzemeler Şekil 4.2.’de, 120 sarımlık bir elektromıknatısın 3

 Voltluk bir pile bağlıyken ataşları çekişi ise Şekil 4.3.’de gösterilmiştir.  

                                    
          Şekil 4.2. Deneylerde Kullanılan Malzemeler   Şekil 4.3. 120 sarımlık bir Elektromıknatısın  
                                                                                        3 Voltluk bir pile bağlıyken ataşları çekişi 

COVID-19 pandemi sürecine bağlı olarak normalden yavaş ilerleyen prototip tasarım 
süresince Arduino ve bileşenleri kullanılarak prototip üzerinde çalışmalarımız devam 
etmektedir. Tasarladığımız elektromıknatısların bir örümcek ağı şeklinde dizilmesi 
planlanmış, bu sayede doğadan bir varlığın biyomimikri ile taklidi gerçekleşmiştir. 
Biyotaklitin doğadaki modelleri inceleyerek bu model ve tasarımları taklit eden veya 
bunlardan ilham alarak alet, sistem ve mekanizmaları geliştiren ve bu yollarla karşılaşılan 
problemlere yenilikçi çözümler sunan yaklaşımın adı olduğu göz önünde bulundurulmuştur 
(TÜBİTAK, 2021). LEGO parçalarının Şekil 4.4.’te gösterilen bir örümcek ağı şeklinde 
dizilmesiyle ve arkasına bir uydununkine benzer yapıların tasarlanıp sabitlenmesiyle 
oluşturulan prototipin önden görünüşü Şekil 4.5.’te, üstten görünüşü ise Şekil 4.6.’da 
gösterilmiştir. 

                          
         Şekil 4.4. Örümcek Ağı         Şekil 4.5. Prototipin               Şekil 4.6. Prototipin Üstten       
     (Witt, P. N., Reed, C. F., 1965)   Önden Görünüşü                               Görünüşü 
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5. Yenilikçi (İnovatif) Yönü 

Uzay kirliliğini önleme kapsamında tasarlanan projelerden bir tanesi Şekil 5.1.’de 
gösterilen RemoveDEBRIS isimli uzay çöplerini toplama sistemidir. Bu sistem, bir ağ ve 
zıpkın yardımıyla uzaydaki çöplerin toplanmasını ve toplanan çöplerin atmosfere 
yönlendirilerek yakılmasını hedef almaktadır (Forshaw ve ark., 2016). Etkili olacağı 
düşünülen bu yöntem, küçük boyuttaki yörünge kalıntıları ağ arasındaki boşluklardan ve 
zıpkının hedefinden kolayca kaçabildiğinden yetersiz kalmakta, uzay kirliliği sorununu 
kalıcı bir biçimde çözememektedir. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise benzer şekilde bir ağ 
üreterek bu ağ ile uzay çöplerini toplamayı hedeflemektedir (Wormnes ve ark., 2013). Şekil 
5.2.’de gösterilen bu sistem, ağ arası boşluklar küçük yörünge kalıntılarının toplanmasını 
büyük oranda engellediği için etkili olamamaktadır. Japon Uzay Ajansı (JAXA) tarafından 
üretilen ve Şekil 5.3.’te gösterilen bir başka proje ise uzay aracının arkasına elektrodinamik 
bir zincir takılarak yörünge kalıntılarının yavaşlatılmasını hedef almaktadır (Nishida ve ark., 
2009). Bu sistem ise test sürecinde zincirde meydana gelen bir problem nedeniyle 
başarısızlıkla sonuçlanmış, uzay kirliliğini çözmekte yeterli olamamıştır. Bu eksikliklerin 
varlığından ilham alınarak hazırlanmış proje, yenilikçi olarak küçük boyutlu yörünge 
kalıntılarını da hedef almakta, böylece Kessler Sendromu kapsamındaki çarpışmalar da dahil 
olmak üzere uzay kazalarında ortaya çıkan uzay çöplerini önleyerek daha sürdürülebilir uzay 
araştırmalarına olanak sağlamaktadır. Bu sebeple proje, ülkemizin “Milli Uzay Programı” 
kapsamındaki uzay hedeflerine ulaşmasında destek olabilecek nitelikte olup astronomiyle 
ilgili milli hedeflerimizle bağlantılıdır.  

 
       Şekil 5.1. RemoveDEBRIS    Şekil 5.2. ESA’nın Tasarladığı       Şekil 5.3. JAXA’nın  

           Projesi                                       Ağ                                     Tasarladığı Zincir 
6. Uygulanabilirlik  

Mevcut şartlar altında proje ticari bir ürüne dönüştürülebilir olup ülkemizin “Milli 
Uzay Programı” ile de bağlantılı durumdadır. Proje, devletler veya uzay araştırma 
kurumlarınca hayata geçirilmesi durumunda daha güçlü elektromıknatıslar ve Güneş 
panelleri ile desteklenebilir. Daha kuvvetli bir elektromıknatıs tasarlanması durumunda, 
elektromıknatısın çekim gücü daha büyük boyutlardaki manyetik cisimler kullanılarak test 
edilebilir. Uzay ortamında kullanılması hedeflenen proje hayata geçirilirse prototipin 
boyutlarında ciddi bir değişim ve büyümenin gerçekleşeceği öngörülebilirdir. Olası risk olan 
mekanizmanın enerjisinin tükenmesi ise güneş panellerinin prototipte olduğu gibi 
bataryalarla yedeklenmmesi durumuyla ortadan kaldırılmaktadır. 

7. Tahmini Maliyet ve Proje Zaman Planlaması 

Malzeme Adı Adet Fiyatı (TL) 

Arduino Uno 1 65,86 

Elektromıknarıs Modülü 1 113,20 
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Bredboard 1 12,35 

Servo Motor 2 2 x 14,82 = 29,64 

     
Projenin toplam tahmini maliyeti 221,05 TL olup bu bütçe projenin en az maliyetle 
uygulanabilir durumudur. Maddi yönden harcamalar temmuz ayı sonu ve ağustos ayı başında 
(ürünün üretim aşamalarında) yapılacaktır. 

8. Proje Fikrinin Hedef Kitlesi (Kullanıcılar): 

Proje, sağlam ve etkili yapısı ile uzay kirliliğini yok edip önlerken, hedef kitle olarak 
belirlediği astronotların fiziksel sağlığını tehlikeye atan birçok faktörün ortadan 
kaldırılmasını, uzay yürüyüşlerinin daha güvenli hale getirilmesini, astronotların duydukları 
güven duygusunun artmasını ve ruhsal sağlıklarının daha iyileşmesini, uzay araştırmalarının 
daha verimli hale gelmesini ve astronotları Dünya’da bekleyen aile ve dostlarının daha mutlu 
ve huzurlu olmasını sağlayacaktır. Proje, temel olarak astronotlara hitap edip onların fiziksel 
ve ruhsal sağlıklarını iyileştirerek uzay araştırmalarına verim katmayı hedef alsa da bu 
sayede bütün uzay araştırmacılarına ve insanlığa katkı sağlayacaktır. Uzay yürüyüşleri 
sırasında yeterince güvende olmayan astronotlara bir güven kaynağı ve sürdürülebilir uzay 
çalışmalarına bir anahtar olacaktır.  

9. Riskler 

Projenin hayata geçirilmesi halinde Güneş panellerinin devre dışı kalıp ve 
mekanizmanın enerjisinin tükenmesi mevcut bir risktir. Bu durumda mekanizma, yedek 
bataryalarını devreye sokarak bu riski ortadan kaldırabilecek yapıda olup bir B planı 
niteliğindedir. Zamanlama süreci, proje zaman planlanmasında gösterildiği şekilde 
ilerleyecek olup COVID-19 pandemisinin seyri süreç üzerinde bir risk niteliğindedir. 
Pandemi süreci orta olasılıkta ve çalışma sürecine orta etkide olduğundan Şekil 9.1.’deki 
olasılık-etki matrisi tablosuna göre 3x3=9 (normal) risk içermektedir. Böyle bir durumda B 
planı olarak evden çalışma planıyla ürün tasarım, üretim ve test sürecine devam edilecektir.  
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                                              Şekil 9.1. Olasılık ve Etki Matrisi Tablosu 
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