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Alo Houston,
Ay Üssü Ar›yor...
Ad›, eski televizyon dizilerinden
hat›rlad›¤›m›z Alfa olmasa da, öyle
görünüyor ki bu tür ça¤r›lar yak›nda ola¤an
hale gelecek. NASA yetkilileri, astronotlar›n
2020 y›l›na kadar Ay topra¤›na yeniden
ayak basmalar›yla ilgili plan› geçti¤imiz 4
Aral›k’ta aç›klad›lar. Plan, geçmiﬂteki Apollo
seferlerine benzer k›sa süreli ziyaretler
yerine, astronotlar›n sürekli olarak
kalacaklar› bir üssün 2024 y›l›na kadar tüm
iﬂlevleriyle faaliyete geçmesini öngörüyor.
Houston’daki Johnson Uzay Merkezi’nde
düzenlenen bas›n toplant›s›nda konuﬂan
NASA Keﬂif Görevleri Direktör Yard›mc›s›
Douk Cooke, ilk görevin 4 kiﬂilik bir
astronot ekibi taraf›ndan
gerçekleﬂtirilece¤ini söyledi. 2024 y›l›na
kadar 30 günlük sürelerle üste yaﬂayacak

olan astronotlar›n görev süreleri, ayn› y›l›n
sonunda 6 aya yükseltilecek.
NASA, Dünya uzay camias›n›n Ay’›n keﬂfiyle
ilgili olarak 6 temel amaç belirledi¤ini
aç›klad›. Bunlar:
• ‹leride sürekli yerleﬂime yönelik olarak
‹nsan yaﬂam alan›n› Ay’a kadar geniﬂletmek.
• Dünya’n›n, Güneﬂ Sistemi’nin ve evrenin
tarihiyle ilgili temel sorular› yan›tlayacak
bilimsel araﬂt›rmalar yürütmek.
• ‹leride Mars ve ötesine yap›lacak
seferlerin verimlili¤ini art›rmak ve risklerini
azaltmak için farkl› teknolojileri, sistemleri,
uzay uçuﬂ ve yer keﬂif yöntemlerini
denemek.
• Uluslar› ortak hedeflerin
gerçekleﬂtirilmesi yolunda zorlu, paylaﬂ›lan
ve bar›ﬂç›l bir hedef etraf›nda birleﬂtirmek.

2020: ‹nsanlar Nas›l Yeniden Ay’a Gidecekler?

• Dünya ekonomisinin alan›n› geniﬂletmek
ve Ay’da ana gezegenimizdeki yaﬂam
koﬂullar›n›n iyileﬂtirilmesine hizmet edecek
etkinliklerde bulunmak.
• Kamunun geniﬂ kat›l›m›n› sa¤layacak,
ö¤rencileri yüreklendirecek ve yar›n›n
s›navlar›yla baﬂ edecek bir yüksek-teknoloji
e¤itimli iﬂgücünün oluﬂturulmas›na katk›da
bulunacak canl› bir uzay keﬂif program›
uygulamak.
NASA, üssün yeri konusundaki son karar›n›,
bu y›l f›rlat›lacak olan Ay Keﬂif Yörünge
Arac›’n›n uygun yerleri yak›ndan
incelemesinden sonra alacak. Ancak,
çal›ﬂmalar›n Ay’›n güney kutbu
yak›nlar›ndaki Shackleton Krateri’nin
duvar›n›n üzerinde yo¤unlaﬂt›¤› bildiriliyor.
Tabii bu planlar›n gerçekleﬂmesi, NASA’n›n
önümüzdeki 10 y›l içinde yeni ve daha
güçlü bir f›rlatma arac›n› hizmete
sokabilmesine ba¤l›. NASA’n›n halen
kullanmakta oldu¤u roketlerin, bu büyük
giriﬂim için yeterli olamayaca¤›
düﬂünülüyor.
Ay üssü için Shackleton krater duvar›n›n
tepesindeki çember ﬂeklindeki düzlü¤ün
düﬂünülmesine neden, buran›n hemen
hemen kesintisiz olarak güneﬂ ›ﬂ›¤› alt›nda
olmas›. Ay’›n kutuplar› di¤er bölgelere
k›yasla daha çok güneﬂ ›ﬂ›¤› ald›klar›ndan,
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(1) A¤›r yükler taﬂ›mak için tasarlanm›ﬂ Ares 5 roketi, bir Ay’a iniﬂ arac› ve
bir “yörünge terk kademesi”nden oluﬂan kargosuyla Yer’den ateﬂleniyor.
(2) Birkaç gün sonra Orion kapsülü içindeki astronotlar bir Ares 1 roketi ile
havalan›yor.
(3) Orion, Dünya yörüngesinde iniﬂ arac› ve yörünge terk kademesi ile
kenetleniyor ve Ay’a yolculuk baﬂl›yor.
(4) Orion ve iniﬂ arac›n› Ay’a yönlendirme görevini tamamlam›ﬂ olan yörünge
terk kademesi, boﬂlu¤a b›rak›l›yor.
(5) Ay’a ulaﬂt›klar›nda astronotlar Orion’dan ayr›larak Ay yüzeyine inmek üzere
iniﬂ arac›na geçiyorlar.
(6) Ay yüzeyinde bir hafta süreyle keﬂif görevleri yerine getiren astronotlar,
iniﬂ arac›n›n bir bölümüne geçerek havalan›yorlar.
(7) Ay yörüngesinde Orion ile yeniden kenetlenen astronotlar Dünya’ya dönüﬂ
yolculu¤una baﬂl›yorlar.
(8) Dönüﬂ s›ras›nda Orion’daki yaﬂam bölümü boﬂlu¤a at›l›yor. Böylece Dünya
atmosferine girmek üzere yaln›zca mürettebat kapsülü kal›yor.
(9) Bir ›s› kalkan› kapsülü koruyor ve paraﬂütler kapsülü karaya, büyük
olas›l›kla California’ya indiriyor.
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buralarda s›cakl›klar da görece yüksek
oluyor. Ama tabii kutup bölgesinin
seçilmesinin temel nedeni, Ay üssünün
gereksinim duyaca¤› gücü güneﬂ ›ﬂ›¤›n›
elektri¤e çevirerek elde edecek olmas›.
Shackleton Krateri’nin seçiliﬂ nedenlerinden
bir baﬂkas› da, Ay’›n Dünya’dan
görünmeyen “karanl›k yüzü”ne kolayca
geçiﬂ imkan› vermesi. Dünya ve Ay
birbirlerine “kütleçekim kilidi” ile ba¤l›
olduklar›ndan zaman içinde Ay’›n Dünya
çevresindeki yörünge periyodu ile kendi
çevresindeki bir turu eﬂ zamanl› hale gelip
dengelenmiﬂ durumda. Bu yüzden de biz
Ay’›n hep ayn› taraf›n› görüyoruz. Ay’›n
karanl›k yüzü, Dünya’dan uzaya s›zan radyo
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“gürültüsü”nden perdelenmiﬂ oldu¤u için,
radyo gökbilimcileri için “heyecan verici
f›rsatlar” sa¤layacak bir yer olarak
de¤erlendiriliyor.
Shackleton Krateri’ndeki üs, yerbilimcilere
güney kutbundan yaln›zca birkaç yüz
kilometre uzakl›ktaki Aitken Havzas›’n›
inceleme olana¤› da sa¤layacak. 4 milyar
yaﬂ›ndaki kayaçlardan oluﬂan bu bölgenin,
Güneﬂ Sistemi’nin baﬂlang›ç y›llar›n›n
koﬂullar› hakk›nda ipuçlar› sa¤layabilece¤i
düﬂünülüyor.
NASA, ay üssü ile ilgili planlar›
biliminsanlar› ile tart›ﬂmak üzere ﬁubat
ay›nda Arizona’daki Tempe kasabas›nda
geniﬂ kat›l›ml› bir toplant› planlam›ﬂ

bulunuyor. Ayr›ca NASA Direktör
Yard›mc›s› Shana Dale de Avrupa Birli¤i,
Kanada, Japonya ve baﬂka baz› ülkelerin
hükümet yetkilileriyle Ay üssü için kaynak
ve teknoloji deste¤i sa¤lamak için
görüﬂmeler yürütecek. NASA bu arada üs
için ticari ﬂirketlerin ortakl›k tekliflerine de
aç›k. NASA Keﬂif Görevleri Direktörü Scott
Horowitz, projenin tahmini maliyetinin
henüz belli olmad›¤›n›, ancak bu maliyeti
karﬂ›lamak için NASA’n›n y›ll›k bütçelerinin
önemli ölçüde art›r›lmas›n› beklemediklerini
aç›klad›. NASA yetkililerine göre bu
durumda proje “NASA’n›n ödeme gücüne
paralel olarak ilerleyebilecek”.
Science NOW, 5 Aral›k 2006
BBC NEWS, 14 Aral›k 2006
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