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B‹L‹M VE TEKN

LOJ‹ HABERLER‹

Gökten Uydu Düﬂecek,
“Endiﬂeye Gerek Yok”

SETI
Yard›m›n›z› Bekliyor

Güç kayna¤› ar›zalanan bir Amerikan
uydusunun ﬂubat sonu ya da Mart
baﬂ›nda Dünya’ya düﬂece¤i bildirildi.
Uzmanlar, bunun için endiﬂe etmeye
gerek olmad›¤›n›; uydunun büyük
oranda atmosferde yanarak
parçalanaca¤›n› ve yere ulaﬂacak
parçalar›n bir “çay tepsisinden” büyük
olmayaca¤›n› düﬂünüyorlar.
Uydunun parçalar›n›n nereye düﬂece¤i
tam olarak bilinmiyor, ama yeryüzünün
büyük bölümünün okyanuslarla ve
insanlar›n yaﬂamad›¤› karasal alanlarla
kapl› oldu¤u düﬂünülürse, çok büyük
olas›l›kla kimse zarar görmeyecek.
‹lerleyen günlerde çarp›ﬂma yerinin
tahmin edilebilece¤i düﬂünülüyor.
E¤er düﬂece¤i aç›klanan uydu USA193’se (Uydu bir casus uydu oldu¤u
için ne oldu¤u resmi olarak
aç›klanmad›) yeryüzü üzerinde, -60 ile
+60 enlemler aras›nda hareket ediyor.
Bu nedenle, bu aral›kta herhangi bir
yere düﬂebilir. Uzmanlar, uydunun
askeri amaçl› bir görüntüleme uydusu
oldu¤unu düﬂünüyorlar. Aral›k 2006’da
f›rlat›lan uydunun iletiﬂim ve itki
sistemleri, yörüngeye yerleﬂtirildikten
k›sa bir süre bozulmuﬂtu.
USA-193 f›rlat›ld›ktan bir süre sonra,
uyduyu izleyen amatör uydu
gözlemcileri, uydunun yörüngede
girerek alçald›¤›n› ve herhangi bir
düzeltme yap›lmad›¤›n› fark etmiﬂlerdi.
Normalde, ömrünü tamamlayan uydular
kontrollü bir ﬂekilde düﬂürülürler.
Ancak bu durumda, uyduyla iletiﬂim
kurulamad›¤› için uydu kaderine teslim
edilmiﬂ durumda. ABD,
Massachusetts’te bulunan HarvardSmithsonian Astrofizik Merkezi
araﬂt›rmac›lar›ndan Jonathan
McDowell’in de aralar›nda bulundu¤u
birçok uzman, bu tür uzay çöplerinin
yaklaﬂ›k 40 y›ld›r gökten ya¤d›¤›n› ve
bilindi¤i kadar›yla ﬂimdiye kadar
kimsenin bundan bir zarar görmedi¤ini
belirtiyorlar.
McDowell, yere düﬂebilecek parçalar›n,
roketlerin f›rlat›ld›ktan sonra b›rak›lan
kademelerinden çok daha küçük
olaca¤›n› ve bu boyutta bir parçan›n

Dünya-d›ﬂ› uygarl›klar› “evden” arama projesi SET‹@home, daha fazla gönüllüye ihtiyaç duydu¤unu aç›klad›. Yaklaﬂ›k 8 y›ld›r
süren proje, elde edilen yüklü miktarda
verinin, gönüllülerin bilgisayarlar›na kurduklar› küçük bir programla iﬂlenmesine
dayan›yor. Günümüze kadar, 5 milyondan
fazla gönüllü projeye kat›ld›. Henüz sonuç
vermese de California Üniversitesi’ndeki
Berkeley Uzay Araﬂt›rmalar› Laboratuvar›’nda çal›ﬂan araﬂt›rmac›lar vazgeçmeye
niyetli de¤il.

2006’de Brezilya’ya düﬂen Telstar 402 uydusunun yak›t tank›

her birkaç haftada bir kontrolsüz bir
ﬂekilde yere düﬂtü¤ünü belirtiyor.
Amerikan Ulusal Güvenlik Arﬂivi’nden
Jefferey Richelson’sa “ﬁimdiye kadar
yüzlerce casus uydu hiçbir kazaya yol
açmadan atmosfere girdi” diyor ve ﬂöyle
devam ediyor: “Bu da ötekiler gibi
yanacakt›r, endiﬂe etmeye gerek yok.”
Uydunun atmosfere nereden
girece¤inin, olaydan yaklaﬂ›k bir gün
önce belirlenebilece¤i tahmin ediliyor.
Uydunun büyüklü¤ü konusunda da
çeﬂitli varsay›mlar var. USA-193’ü
taﬂ›yan Delta II roketinin en fazla 4500
kg yük taﬂ›yabilece¤i biliniyor.
Geçti¤imiz y›l, John Locker adl› ‹ngiliz
uydu dan›ﬂman›, uydunun foto¤raf›n›
yerden çekmiﬂ ve uzunlu¤unu 5 metre
olarak ölçmüﬂtü. Yani, uydu yaklaﬂ›k
bir minibüs büyüklü¤ünde.
Uydunun yükü de tart›ﬂmal›. Uydudaki
en tehlikeli yükün, f›rlat›ld›ktan sonra
hemen hiç kullan›lmam›ﬂ olan roket
yak›t› oldu¤u san›l›yor. Bu yak›t,
uydular›n yörüngelerinde küçük
ayarlamalar yapmak için kullan›l›yor.
Roket yak›t› bileﬂeni kullan›lan
“hidrazin” (N2H4) adl› maddenin
yüksek derecede zehirli oldu¤u
biliniyor. Atmosfere giriﬂlerde, yak›t
tanklar›n›n tek parça halinde yere
ulaﬂabildi¤i biliniyor. Ancak, bu
uydunun tank›n›n dolu oldu¤u
düﬂünüldü¤ünde, ›s›nd›¤›nda patlama
olas›l›¤› yüksek olarak görülüyor.
Uzmanlar, tank patlad›¤›nda yak›t›n
yanaca¤›n› ve bunun zararl› bir
etkisinin olmayaca¤›n› söylüyorlar.
E¤er yaklaﬂ›k bir ton yak›t içerdi¤i
düﬂünülen yak›t tank› atmosfere
girdikten sonra patlara, bu düﬂüﬂ
amatör uydu gözlemcileri için güzel bir
gösteriye de dönüﬂebilir.
NatureNews, 29 Ocak 2008

SET‹@home projesinde kat›l›mc›lara gönderilen veriler, Dünya’n›n en büyük radyo
teleskopu olan Puerto Rico’daki 305 metre
çapl› Arecibo Teleskopu’ndan geliyor. Teleskop, çeﬂitli bilimsel araﬂt›rmalarda kullan›l›rken, eﬂzamanl› olarak da ak›ll› canl›lar
taraf›ndan gönderilebilecek olas› sinyalleri
saptamak için sürekli veri topluyor.
Proje yürütücüleri, yak›n zamana kadar,
gönüllülerin kat›l›m›yla eldeki verileri inceleyebiliyorlard›. Ancak, daha geliﬂmiﬂ al›c›larla donat›lan teleskop, art›k eskisine göre çok daha duyarl›. Üstelik, 7 farkl› al›c›
sayesinde, gökyüzünün 7 farkl› noktas›n›
ayn› anda tarayabiliyor. Üstelik, bu al›c›lar›n her biri, gökyüzünü eskisine göre 40
kez daha geniﬂ bir frekans aral›¤›nda tar›yor. Öyle ki, art›k eskisine göre 500 kat
fazla veri toplanabiliyor. Elbette, bu “uzayl›lar›” bulabilmek için ﬂans›m›z›n da bir o
kadar artt›¤› anlam›na geliyor. Tabii, bu
kadar çok veriyi indirgeyecek bilgiiﬂlem
gücü bulunabilirse.
‹ﬂte bu nedenle, SET‹@home projesi yürütücüleri, geçti¤imiz ay yay›mlad›klar› bir
bas›n bülteniyle daha fazla say›da gönüllüye ihtiyaçlar› oldu¤unu aç›klad›lar. Proje
ﬂefi Dan Werthimer, bu geliﬂmelerden sonra, olas› sinyallerin gözden kaçmayaca¤›n›
düﬂünüyor.
California Üniversitesi Haber Bülteni, 3 Ocak 2008
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