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Yapay Uydu
Gözlemi
Yapay uydular sürekli Dünya’y› gözlüyor.
Ama onlar› gözleyenler de var. Amatörce
bir merakla gözlerini gökyüzüne dikenlerin
gözdelerinden biri de Dünya çevresinde
dönen yapay uydular. Günbat›m›ndan
flafa¤a dek geçen sürede gözlemciler
gökyüzünü tar›yor.

Dünya’n›n yörüngesinde dolanan
sekiz binden fazla yapay cisim var.
Bunlar›n 2500 kadar› etkin ya da ât›l
durumdaki yapay uydular; geri kalanlarsa geçmifl uzay görevlerinden arta
kalan çöpler. Bu enkaz›n içinde roket
parçalar›, ifli bitmifl yak›t tanklar›, uzay
araçlar›ndan kopan irili ufakl› parçalar
bulunuyor. Amatör gökyüzü gözlemcileri, do¤al gök cisimlerinin yan›nda çeflitli amaçlar için f›rlat›lm›fl bu yapay ci-

simleri de gözlüyorlar. Yapay uydular,
hatta Uluslararas› Uzay ‹stasyonu,
Hubble ve Chandra teleskoplar›, uzay
mekikleri amatör gözlemcilerin ilgisini
çeken cisimler aras›nda. Bu gökcisimleri parlak y›ld›zlar kadar kolayca gözlemlenebiliyor. Bunda en büyük etken
bu uydular›n da Günefl’ten gelen ›fl›¤›
yans›tmalar›. Bir uydu Dünya’n›n gölgesine girdi¤inde birdenbire kayboluyor ve gözlemcilerin görüfl aç›s›ndan

ç›k›yor. Bu nedenle, bu uydular›n
gözlenebilece¤i “ideal” zaman ve
bölgelerden sözediliyor. Bu “gezgin
y›ld›zlar›” görebilmek için Günefl’in
batmas›ndan yaklafl›k 45 dakika sonra
bafllayan alacakaranl›kla gün do¤umundan önceki 45 dakikaya kadar
geçen zaman ideal olarak tan›mlan›yor. Gözlemcilerin görece¤i en parlak
cisimler Uluslararas› Uzay ‹stasyonu
ve uzay mekikleri. Dünya’n›n yaklafl›k
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380 km üzerinde dolanan bu cisimler,
dikkatli bak›lmazsa görünüfl ve h›zlar›
nedeniyle çok yüksekten uçan uçaklarla kar›flt›r›labiliyor. Bu cisimlerin gökyüzünden geçiflleri 3-4 dakika sürüyor.
Kimi uydular›n parlakl›¤› da bir uça¤›n
›fl›klar›yla hatta bazen Jüpiter’le kar›flt›r›labiliyor.
Uydu av›na ç›km›fl bir gözlemcinin
çok fazla beklemesine gerek yok. 15
dakika içinde birçok yapay uydu yakalama flans›n›z var. Bununla birlikte daha ciddi gözlem yapanlar, uydular›n
geçifl saatlerini önceden ö¤renip yaln›zca ilgi duyduklar› uydular›n gözlemini yap›yorlar. Çeflitli yüksekliklerde
dolanan ve farkl› boyutlarda olan uydular var. Bu nedenle gözlemlerin bir
k›sm›nda herhangi bir araca gerek duyulmuyor. Ifl›k kirlili¤inin olmad›¤› uygun bir ortamda ç›plak gözle bile yapay uydu görmek olas›. Bununla birlikte yüksek yörüngelerde dolanan ya da
yeterince büyük olmayan uydular için
dürbün kullanmak gerekiyor. Geçti¤imiz y›llarda gönderilmeye bafllanan baz› uydularsa oldukça parlak. ‹ridyum
iletiflim uydular›n›n gümüfl kapl› teflon
anten s›ralar› Günefl’ten gelen ›fl›¤› bir
ayna gibi yans›t›yor. Dünya’n›n yaklafl›k 800 km ötesine varabilen yörüngeleriyle bu uydular en parlak y›ld›zlardan bile daha ›fl›lt›l› görülebiliyor. Hatta baz›lar›n›n Venüs’ten 100 kat daha
parlak oldu¤unu ileri sürenler bile var.
Böylece, e¤er nereye bakaca¤›n›z› biliyorsan›z, bu uydular› gündüz gözüyle
görmek bile olas›.
Gözlem yaparken bilmeniz gerekenlerden biri konumunuz, di¤eriyse gözlemek istedi¤iniz uydunun konumu.
Bulundu¤unuz yerin enlemini ve boylam›n› biliyorsan›z, www.heavens-above.com ya da http://liftoff.msfc.nasa.gov/academy/rocket_sci/satellites/ gibi ‹nternet adreslerinden ilgi
duydu¤unuz yapay uyduyla ilgili bilgilere ulaflabiliyorsunuz. Bu siteler uydular›n hangi saatlerde sizin bulundu¤unuz bölgeden geçti¤ini, ideal gözlem koflullar›n›n nas›l oldu¤unu ve uyduyla ilgili daha pek çok bilgiyi amatör
gözlemcilere sunuyor. Üstelik uydular›n sanal gözlemlerini de web üzerinden yapabiliyorsunuz. Bunun ard›ndan yapman›z gereken tek fley, uydunun sizin üzerinizden geçece¤i saatte
dürbününüzü alarak onu gökyüzünde
yakalamak.

Kaç Çeflit Uydu Var?
‹lk yapay uydu 14 Ekim 1957’de
Sovyetler Birli¤i’nin uzaya gönderdi¤i,
basketbol topu büyüklü¤ünde bir cisim olan Sputnik-1’di. 1950’lerin sonlar›ndan bafllayarak Dünya yörüngesine pek çok yapay uydu gönderildi. Yapay uydular farkl› biçimlerde s›n›fland›r›l›yor. Uydular›n Dünya’ya uzakl›klar›na göre veya yörünge türlerine göre s›n›fland›r›lmas› flöyle:
1) Alçak-Yer Yörüngesi (Low Earth
Orbit-LEO): Dünya yüzeyinden 200 ila
1200 km yukar›da.
2) Orta-Yer Yörüngesi (Medium
Earth Orbit-MEO): 1200 ila 35.286 km
3) Yerle Eflzamanl› Yörünge (Geosynchronous Orbit-GEO): Dünya yüzeyinden 35.786 km yukar›da.
4) Yüksek-Yer Yörüngesi(High
Earth Orbit-HEO): 35.786 km’den yukar›da.

Amaçlar›na Göre
Uydular
Meteoroloji Uydular›: ‹klim koflullar›n› ve meteorolojik olaylar› gözlemlemek için kullan›lan uydular. Sözgelimi büyük bir kas›rgan›n oluflumunu,
nereye yöneldi¤ini bu uydular yard›m›yla izleyebilirsiniz. Bugün Dünya
çap›nda kurulmufl bir meteoroloji uydular› a¤›yla iklimlerin nas›l seyretti¤ini bilimsel verilerle izleyip meteorolojik tahminler yapabiliyoruz. Bu tür
uydular farkl› yörüngelerde dolanabi-

liyorlar. Dünyayla eflzamanl› dolananlar oldu¤u gibi alçak yörüngede bulunan meteoroloji uydular› da var.
Askeri Amaçl› Uydular: Füze hedeflerinin foto¤raflar›n› çekmek, denizcilik ve havac›l›k için kesin konumlar
sa¤lamak, silahl› kuvvetlerin çeflitli
bölümleri aras›nda bilgi al›flverifli sa¤lamakta kullan›l›yorlar. Casus uydular, askeri haber alma uydular› bu s›n›fta yer al›yor. Bu uydular ço¤unlukla gizli kalmak için yüksek yörüngede
yer al›yorlar.
Gökbilim Uydular›: Evreni gözlemek ve keflfetmek amac›yla kullan›lan
uydular. En bilinen gökbilim uydusu
Hubble ve Chandra Uzay Teleskoplar›. Hubble, uzay mekiklerinin kolayca
ulaflabilece¤i alçak yörüngede dolafl›yor. Chandra’n›nsa zaman zaman
Dünya’dan uzaklaflt›¤› eliptik bir yörüngesi var.
Konum Belirleme Uydular›: Dünya’daki konumunuzu ve izleyece¤iniz
rotay› bulmada büyük kolayl›k sa¤layan Küresel Konumland›rma Sistemi
(Global Positioning System–GPS) uydular›. Yan›n›zda tafl›yaca¤›n›z küçük
bir alet yard›m›yla konumunuzu belirlemeye yard›m eden bu uydular
yerden yaklafl›k 20 bin kilometre
yükseklikte dolan›yorlar.
Haberleflflm
me Uydular›: Televizyon
yay›nlar› ya da cep telefonu hizmetleri gibi haberleflme amaçl› görevleri yerine getiren uydular. Yüzeydeki al›c›lar ço¤unlukla sabit konumda olduklar›ndan bu tür uydular yerle eflzamanl› yörüngede dolan›rlar.
Mart 2007
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Dünya’n›n çevresinde dolanan
2500 civar›nda yapay uydu var.
Amatör gökyüzü gözlemcileri bu uydular›
kolayl›kla gözleyebilir. Uydular›n
ço¤u ç›plak gözle bile görülecek kadar parlakt›r.

Bu kategoriler d›fl›nda, yer kaynaklar›n› belirlemek, biyolojik veriler elde etmek ya da özel olarak tan›mlanm›fl görevleri yerine getirmek için kullan›lan uydular da var.

Gizemli Uydunun
Peflinde: Bir Uydu
Gözlem Öyküsü
Amatör uydu gözlemcileri aras›nda
ad› belki de en çok bilinenlerden biri
Ted Molczan. ABD’li gözlemci, genç
yafltan beri yapay uydular› gözlemeyi
seviyor ve her f›rsatta bu hobisini gerçeklefltirmek için gözlerini gökyüzüne
dikiyor. Molczan gözlem yapmaya bafllad›¤› y›llarda ondan daha fazla gözlem
yapan belki de tek kifli okyanusun di¤er k›y›s›nda çal›flmakta olan ‹ngiliz
Russel Eberst. Bu ortak u¤rafl›lar›, aralar›nda bir dostlu¤un ve dayan›flman›n
bafllang›c› olmufl. Amatör gözlemcilerin tuttu¤u
ka-

1. Taray›c›n›z› Çal›flt›r›n
Heavens-Above.com sitesinde binlerce yapay uydunun
yörüngesini bulabilirsiniz. Diledi¤iniz uydunun ad›n› girin ve ne zaman görebilece¤iniz karfl›n›za ç›ks›n.

y›tlar ve belirledikleri uydu yörüngeleri, uzaya f›rlat›lan yapay uydular›n say›s› artt›kça daha da zenginleflmifl. Yörüngede dolanan uydular›n say›s› artB‹L‹M ve TEKN‹K 24 Mart 2007

maya bafllay›nca, ABD hükümeti, bir
süreli¤ine uydular›n›n konumlar›n›
aç›klamaya bafllad›ysa da, bu uygulamaya ABD eski baflkan› Ronald Reagan döneminde, Sovyetler Birli¤i’ne
karfl› gizlili¤i öne sürerek son vermifl.
Askeri amaçl› uydular, en çok gizlilik
gerektiren uydular›n bafl›nda geliyor.
Bu nedenle yetkililer uydular›n yerini
tespit eden amatör gözlemcilere çok da
s›cak bakm›yorlar. O dönem uydu gözlemcileri çeflitli s›k›nt›larla karfl›laflm›fl.
ABD’nin gizlilik politikas›na ‹ngiltere
de kat›lm›fl ve hükümet, uydu yörüngesi izleme çal›flmalar›na
son vermifl. Bunlardan geriye kalansa amatör gözlemcilerin dostlu¤u ve
birbirleriyle verilerini
paylaflt›klar› gözlem
gruplar› olmufl.
Gizemli uydunun öyküsü 1990 y›l›nda bafll›yor. 28 fiubat 1990’da
uzay meki¤i Atlantis, Kennedy Uzay
Üssü’nden USA-53
ad› verilen çok gizli
bir yükle havalanm›flt›. Mekik, havaland›ktan sonra amatör
uydu gözlemcileri
aras›nda “av” olarak
ilan edildi ve gözlem
ça¤r›s› yap›ld›. ‹ngiltere’de Eberst ve arkadafllar›ndan oluflan bir grup ve
ABD’de Molczan, Atlantis’i ve gizemli yükünü yörünge yerlefltirme iflleminin sürdü¤ü üç gün boyunca gözlediler. Gözlem s›ras›nda herkesin fark
etti¤i fley, yapay uydunun çok parlak
olmas›yd›. Bu da uydunun çok özel oldu¤unun ilk kan›t› olarak de¤erlendirildi. KH-9 ve KH-11 gibi uydulara ben-

zerli¤inden dolay› USA-53’ün de bir dijital görüntüleme ve keflif uydusu oldu¤u tahminleri yürütüldü. 16 Mart’ta
Sovyet medyas›nda Dünya yörüngesinde keflfedilen bir enkaz›n USA-53’le
iliflkilendirildi¤i haberleri ç›kt›. Bu da
uydunun patlad›¤›n› ve parçalara ayr›ld›¤›n› gösteriyordu. Molczan bu haberi ö¤rendikten sonra günlerce gözlerini gökyüzüne diktiyse de uyduyu görme olana¤› bulamad›. O dönem amatör
gözlemcilerin bilmedi¤i bir fley vard›.
USA-53 yaln›zca baflka bir KH-11 de¤il, ayn› zaman-

2. Bir Hedef Seçin
Gökyüzünde parlak bir nesne seçin örne¤in Lacrosse
radar görüntüleme uydular›ndan biri. Bu uydular›
parlak turuncu ›fl›klar›ndan tan›y›p ç›plak gözle bile
görebilirsiniz.

da Misty kod ad› verilmifl, “stealth”
teknolojisiyle donat›lm›fl, yörüngesi
tespit edilemez olarak düflünülmüfl bir
“hayalet uyduydu”. Bir patlama ve ard›ndan rastlanan uydu enkaz›ysa Ruslar› kand›rmak ve USA-53’ün güvenle
“kaybolmas›” için düflünülmüfl bir aldatmacayd›. Gözlemcilere göre USA53’ün bir hayalet uydu oldu¤u düflüncesi gülünçtü. Çünkü uydu dikkat çekecek kadar parlakt›. Ne var ki onlar
da uyduyu yörüngeye yerlefltirildi¤i üç
gün boyunca izleyebilmifller, sonra
gözden kaybetmifllerdi. Bu durum
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ekim ay›na kadar sürdü. Ekim ay›nda
Eberst, Edinburgh üzerinde yörüngesi
tan›d›k gelmeyen çok parlak bir nesne
gördü. Fransa’da gözlem yapan arkadafl› Pierre Neindrick’le konufltu¤unda
ayn› gizemli cismi onun da gördü¤ünü
ö¤rendi. Neindrick bu bilinmeyen uydunun yörüngesini bilinen uydular›nkiyle karfl›laflt›rd› ve hiçbiriyle uymad›¤›n› gördü. Molczan bu gözlemlerden
haberdar olduktan sonra
gizemli

3. Dürbünleri Haz›rlay›n
En iyi gözlem zaman› gün bat›m›ndan hemen sonra ve
gün do¤umundan hemen öncedir. Uydunun gelece¤ini
tahmin etti¤iniz yöne dikkatlice bak›n. Yan›p
sönmeyen ve hareketli bir ›fl›k gördü¤ünüzde hedefi
buldunuz demektir.

uydunun yörüngesini incelemeye bafllad›. fiubat ay›nda yörüngeye oturtulan uydunun tahmini yörüngesiyle k›yaslad›¤›nda gördü ki, Eberst ve Neirinck’in gözlemledi¤i uydu, USA53’ten baflkas› de¤ildi. Amatör gözlemciler gözlerini bir kez daha uyduya dikmifllerdi; ne var ki, hava flartlar› sonraki iki günde gözlem yapma olana¤› tan›mad›. Havalar düzeldi¤indeyse uydu
yeniden yok olmufltu.
E¤er herhangi bir etkiyle karfl›laflmazsa bir uydu Dünya yörüngesinde

binlerce y›l dolanabilir. Dünya’m›zdaki
uygarl›k bir flekilde
yok olsa bile, yapay
uydular bir d›fl etkiyle
karfl›laflmad›klar› sürece yörüngelerinde dönmeyi sürdürürler. Bir uydunun
birdenbire kendili¤inden ortadan
kaybolmas› bu nedenle gözlemcilere
çok da olas› görünmemiflti. Geçen y›llar boyunca amatör uydu gözlemcileri
Misty adl› uyduyu
arad›larsa da, hiçbiri bunu Molczan kadar tutkulu biçimde sürdürmemiflti. 90’l›
y›llar›n sonlar›nda gizemli uydu
Eberst taraf›ndan üç
kez daha görüldü. Ne
var ki art›k neredeyse dürbünle görülemeyecek kadar sönüktü. Eberst gördü¤ünün ne oldu¤u
hakk›nda flüpheye düfltüyse de Molczan bunun Misty oldu¤unu anlad›. ‹lerleyen y›llarda Misty, gözlemciler aras›nda bir efsane oldu. 15 y›l boyunca
yapt›klar› gözlemler sonucunda Molczan ve arkadafllar› bir kuram gelifltirdiler. Misty sadece saklanm›yor, ama onlardan saklan›yordu. Molczan’›n görüflüne göre bafllang›çta uydunun amac›
Ruslardan gizlenmekti. Molczan ve arkadafllar›n›n gözlem haberleri duyuldukça yetkililer uyduyu amatör gözlemcilerden de gizleme gereksinimi
duymufl olmal›yd›lar. “Nerede yaflad›¤›m›z biliniyor,” diyor Molczan, “Uyduyu
bizlerden de gizliyor olmal›lar.” Söyle-

4. Dikkatle Not Al›n
Gözledi¤iniz cismin hareket yönüne dik konumda
bafllang›ç ve bitifl hatlar› oluflturacak biçimde y›ld›z
tak›mlar› belirleyin. Uydunun bir çizgiden öbürüne
hangi sürede geçti¤ini hassas biçimde not edin. Birden
çok gözlemle cismin yörüngesini yaklafl›k olarak
belirleyin.

dikleri için elinde bir kan›t› olmasa da,
USA-53’ü y›llard›r neden göremedi¤ini
bu flekilde aç›kl›yor.
Askeri çevrelerin, amatör uydu gözlemcilerinin casus uydular›n›n yerlerini keflfetmelerine çok iyi gözle bakt›¤›
söylenemez. Hatta kimi çevreler, gözlem sonunda elde edilen bilgilerin teröristlerin eline geçmesinden endifle
ediyorlar. Yine de uydu gözlemcileri
bu görüfle karfl› ç›k›yor. “E¤er biz gözlem yapabiliyorsak, elinde dürbünü
olan herhangi biri de gözlem yapabilir” diyorlar.
Misty tart›flmalar› sürerken, uydunun görevini devralmas› düflünülen
geliflkin modeli, yeni tart›flmalar bafllatt›. Yeni uydunun 9,5 milyar dolar›
bulan maliyeti, baz› senatörlerin vetosuyla karfl›laflt›. Vetonun gerekçesi,
milyarlarca dolar harcanan uydular›n
amatör gözlemciler taraf›ndan kolayca
görülüyor olmas›. Bilgilerini h›zla ‹nternet ortam›nda paylaflan gözlemciler, zihinlerde soru iflaretleri uyand›rmay› baflarm›fl.
Çok gizli askeri uydular olmasa bile, sizler de balkonunuza ç›k›p amatörce bir gözlem yapabilirsiniz. E¤er izlemek istedi¤iniz belli bir uydu varsa
yapman›z gereken, kendi konumunuzu ve uydunun sizin üzerinizden ne
zaman geçece¤ini ö¤renmek. E¤er herhangi bir uydu görsem bana yeter diyorsan›z kafan›z› kald›r›p gökyüzüne
dikkatle bakman›z bile yeterli olacak.
Gezgin y›ld›zlar üzerimizde dolafl›yor,
belki biri de sizin gözünüze çarpar.
Gökhan Tok
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