haberler1

5/26/08

12:40 AM

Page 15

Asteroidle Yak›n Temas... Hem de Çarpmadan!

“Dünya’ya çarpacak m›!?” Son y›llarda
asteroit söylentileriyle epeyce bir
çalkalan›r olduk. Olas›l›k hesaplar›,
medya ﬂiﬂirmeceleri, olas› önlemler vs.
derken, ABD Ulusal Havac›l›k ve Uzay
Dairesi NASA, en az›ndan di¤erlerinden
farkl› bir yaklaﬂ›ma gidiyor: yerinde
inceleme!
‹lk hesaplar, bir zamanlar evrende
bizim için en tehlikeli cisim olarak
de¤erlendirilen (ve çarpmas›yla
Hiroﬂima’ya at›lan atom bombas›n›n
84 kat› enerji aç›¤a ç›karaca¤›
söylenen) Apophis asteroidinin,
Dünya’ya çok yak›n geçece¤i 13 Nisan
2029 tarihinde çarpabilece¤ini
göstermiﬂti. Apophis’in gündemdeki
yeri biraz zay›flarken, yerini ﬂimdi de
2000SG344 asteroidi al›yor. Ancak bir
tehlike simgesi olarak de¤il, insanl›¤›n

dev bir ad›m›na daha evsahipli¤i
yapmak üzere...
Dünya’ya çarpma olas›l›¤› 2000 y›l›nda
gündeme gelen 2000SG344 asteroidi,
topu topu bir büyük yat boyutlar›nda,
1,1 milyon tonluk bir kaya parças›.
NASA mühendisleri ona bir ekip
indirmeyi düﬂünüyorlar; hem Mars’a
gerçekleﬂtirilmesi düﬂünülen insanl›
uçuﬂ projesine haz›rl›k olarak hem de
asteroitleri daha yak›ndan tan›mak
amac›yla. Projenin gerçekleﬂmesiyle,
“Dünya’ya Yak›n Cisimler” (Near Earth
Object -NEO) olarak s›n›fland›r›lan
cisimlerden birine yap›lan ilk yolculuk
da gerçekleﬂmiﬂ olacak.
Asl›nda herﬂeyin baﬂlang›c›, Ay’a
düzenlenmesi planlanan yeni insanl›
yolculuklara dayan›yor. 2020 y›l›nda
baﬂlamas› düﬂünülen bu yolculuklar›n
amac›, Ay’da kal›c› bir üs kurulmas›.
Bunun için geliﬂtirilmekte olan Orion
uzay arac›, NASA’n›n 2010’dan sonra
art›k emekliye ayr›lacak olan
mekiklerinin yerine geçecek. ‹ﬂte
NASA’n›n Johnson Uzay Merkezi
(Texas) ve Ames Araﬂt›rma Merkezi
(California) araﬂt›rmac›lar› da,
2000SG344 asteroidine yap›lacak gidiﬂdönüﬂ yolculu¤u için Orion’u 3-6 ay
kadar ödünç almay› düﬂünüyorlar.
Herﬂey yolunda giderse, astronotlar›n

asteroid üzerinde kalma süresi de bir
ya da iki hafta olacak. Bu ziyaret, uzay
araﬂt›rmac›lar›na, daha karmaﬂ›k
projeleri uygulamalar› için bir ön
haz›rl›k olana¤› tan›d›¤› gibi, Güneﬂ
Sistemi’nin do¤uﬂu ve asteroitlere
karﬂ› savunmada izlenecek yolla ilgili
olarak da önemli katk›lar sa¤layabilir.
Asteroide gitmek ve dönmek için
gerekli yak›t, Ay’a gitmek için
gerekenden daha az olsa da bu
yolculu¤un baﬂar›lmas›, teknik
bak›mdan çok daha güç. Bir kere,
geniﬂli¤i yaln›zca 40 m ve saatte
yaklaﬂ›k 45.000 km yol al›rken kendi
ekseni çevresinde de h›zla dönüyor.
Ancak araﬂt›rmac›lar, buna kesinlikle
de¤ece¤i kan›s›nda. “Dünya’ya yak›n
cisimler s›n›f›ndaki gökcisimleri, Dünya
için her zaman potansiyel tehlike
taﬂ›m›ﬂt›r. Günün birinde bakars›n›z ki
bunlardan birini yolundan sapt›rmam›z
gerçekten de gerekebilir. Elinizde bu
amaca yönelik olarak haz›rda

tutaca¤›n›z bir stratejiniz olmas›,
gelece¤inizi garanti alt›na almak
bak›m›ndan oldukça önemli. Bunun
için de asteroidleri oluﬂturan maddeleri,
onlarla karﬂ› karﬂ›ya gelmenin yollar›n›,
parçalamak amac›yla üzerlerine ateﬂ
açt›¤›n›zda, kopan parçalar›n size
çarpmas› riski olup olmad›¤›n› bilmek
zorundas›n›z" diyor gezegenbilimci Ian
Crawford (Birkbeck College, ‹ngiltere).
Johnson Uzay Merkezi’nden Rob
Landis’in görüﬂleriyse ﬂöyle: “Ay’a
gitti¤imizde öyle san›yorum ki, 60 ve
70’li y›llarda gitti¤imiz zamankinden
çok da farkl› ﬂeylere tan›k olmayaca¤›z.
Ancak ayn› ﬂeyi asteroitler için
söylemek zor. Bu gökcisimlerine ne
zaman robot araçlar yollad›ysak,
gördüklerimiz karﬂ›s›nda hep ﬂaﬂk›nl›¤a
u¤rad›k.”
The Guardian, 7 May›s 2008
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