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Uçaklar Yıldırımlardan 
Nasıl Korunur?
Dr. Tuba Sarıgül

Yıldırım bir uçağa çarptığında hiç zarar vermeyebile-
ceği gibi ciddi hasarlara da yol açabilir. Yıldırımların se-
bep olduğu son kaza 1988 yılında meydana geldi. Sonraki 
yıllarda ise yıldırımların uçaklar üzerinde etkilerinin be-
lirlenmesi sayesinde etkin koruma teknikleri geliştirildi.

Yıldırımlar uçakları çoğunlukla tırmanır ya da alça-
lırken bir bulut içinden geçtikleri sırada çarpar. Uçaklar 
elektrik yüklü bölgelerden geçerken de yıldırım oluşumu 
tetiklenebilir.

Yıldırım çarpan bir uçak elektriksel olarak zıt yükle 
yüklenmiş bölgeler arasındaki, örneğin bulut ile yer ya da 
bulut ile başka bir bulut arasındaki yük aktarım hattının 
bir parçası olur. Yıldırım ilk olarak uçağın burun ya da ka-
nat ucu gibi sivri kısımlarına temas eder. Yıldırımın uça-
ğa temas ettiği noktanın çevresinde, havadaki molekülle-
rin iyonlaşması nedeniyle bir parlama görülebilir. Yıldırım 
hattı boyunca hareket eden elektriksel olarak yüklü parça-
cıklar daha sonra uçağın iletken dış yüzeyi boyunca iler-
ler ve uçağın sivri olan başka bir kısmından, örneğin kuy-
ruktan çıkar.

Uçakların gövdeleri genellikle elektrik iletkenliği yük-
sek olan alüminyumdan üretilir. Günümüzde ise uçakla-
rın gövdelerinde farklı özellikte malzemelerin birleşimin-
den oluşan kompozit malzemeler kullanılabiliyor. Bu mal-
zemelerin iletkenliği genellikle alüminyumdan daha dü-
şük. Kompozit malzemelerden üretilen kısımlar bu ne-
denle yıldırım çarpması durumunda elektriksel olarak 
yüklü parçacıkların uçağın dış yüzeyi boyunca sorunsuz 
bir şekilde aktarılması için iletkenliği yüksek malzemeler-
le kaplanıyor.

Yıldırımların uçağın temas ettiği noktalarda oluşan kı-
vılcımlar erimeye ya da yanmaya neden olabilir. Yıldırım-
ların uçakların gövdelerinde neden olduğu hasarlar ge-
nellikle 1 mm’den daha derin değildir. Uçakların dış kap-
lamaları bu tip etkilerden zarar görmelerini engelleyecek 
kadar kalın malzemelerden, çoğunlukla da metalden üre-
tilir. Yıldırımlar elektriksel iletkenliği düşük parçaların de-
forme olmasına ve parçalanmasına neden olabilir.

Yıldırımların verebileceği zararların en önemlilerin-
den biri uçakların yakıt sistemlerinde yol açabilecekleri 
problemlerdir. Uçağa yıldırım çarptığında yakıt sistemi-
nin yakınında kıvılcım oluşursa yakıt buharı alev alabilir. 
Elektrik akımı uçağın farklı parçalarını bir arada tutan ya-
lıtkan özellikteki bağlantılardan geçerken, bu noktalarda 
kıvılcım oluşmasına neden olabilir. Bu nedenle uçakların 
yakıt tankı ve bağlantı parçaları kıvılcım oluşumunu en-
gelleyecek şekilde tasarlanır.

Modern uçaklarda uçuş kontrol sisteminden motorla-
ra kadar bir çok sistem bilgisayarlarla kontrol edildiği için 
yıldırımların elektrik sistemlerine hasar vermesi uçuş gü-
venliği için tehlike oluşturabilir. Yıldırım çarpması sırasın-
da akım uçağın gövdesinin yüzeyinde ilerlerken, elektrik 
kablolarında ve ekipmanlarda akım ve gerilim dalgalanma-
ları olabilir. Yıldırımların elektrik sistemlerine zarar verme-
mesi için kablo demetleri koruyucu malzeme ile kaplanır. 
Ayrıca uçak üzerinde biriken statik yükün atılması için de 
kanatların uçlarında ve arkalarında çıkıntı oluşturan özel 
parçalar (static discharger olarak isimlendirilir) kullanılır.
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Sisli Havada 
Hız Algısı 
Nasıl Değişir?
Dr. Tuba Sarıgül

Tehlikeli trafik kazalarının birçoğu sisli havalarda mey-
dana gelir. Bu nedenle sürücüler görüş mesafesinin belir-
gin derecede düştüğü sisli hava koşullarında hızlarını dü-
şürmeleri gerektiğini bilir. Ancak araştırmalar sisin, çev-
remizde hareket eden nesnelerin hızlarını gerçekte oldu-
ğundan farklı algılamamıza neden olduğunu gösteriyor.

Beynimizde hız algısının oluşmasında en önem-
li veri kaynaklarından biri çevremizdeki bize göre hare-
ketli nesnelerin, örneğin ağaçların ya da binaların, gö-
rüş alanımızdan geçerkenki hareketidir. Hareket eden 
nesnelerin netliğinin azalması beyinde hatalı bir hız al-
gısı oluşmasına neden olur. Görüş alanımızdan geçer-
ken bulanık görünen nesneler, net görünen nesnele-
re göre daha yavaş hareket ediyormuş gibi algılanır.

Bazı bilim insanları sisli havalarda araba kullanırken 
de benzer bir etkinin ortaya çıktığını düşünüyor. Sisli ha-
valarda insanlar genellikle normalde olduğundan daha 
yavaş araç kullanır. Ancak sis çevredeki nesnelerin daha 
bulanık ve zor görülmesine neden olur. Bu da sürücülerin 
gerçekte hareket ettiklerinden daha yavaş hareket ettik-
leri izlenimine kapılmasına yol açabilir. Sonuç olarak sü-
rücüler sisli havalarda hızlarını azalttıklarını düşünseler 
de aslında yeteri kadar yavaş hareket etmiyor olabilirler.
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