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Ejderha
Uzay İstasyonu’nda

U

Falcon 9 roketi

am Dietrich ve Rebecca Williams, bu yuvarlak ve köşeli çakıl taşlarının Mars yüzeyine zaman zaman hâkim olan kuvvetli rüzgârlar tarafından değil nehir suyu
tarafından nehir yatağına taşındığına
emin. Bu son keşifle beraber, NASA’nın
bir zamanlar Mars’ta var olduğu düşünülen ilkel de olsa bir yaşama dair izlere,
biraz daha yaklaştığı düşünülüyor.
Curiosity, en az bir Mars yılı (yaklaşık iki Dünya yılı) sürecek bu görevi
sırasında, NASA’nın “suyu takip et” ilkesini izleyerek, bir yandan gezegende
bir zamanlar bolca su ve belki de yaşam
olduğunu ispat etmeye, diğer yandan da
Mars’ın yüzeyi ve atmosferi ile ilgili bilgi
toplamaya çalışacak.

zay çalışmaları artık büyük devletlerin tekelinden çıktı. Hatta ekonomik krizler hükümetlerin bu çalışmalara
ayırdığı bütçeyi önemli ölçüde kısmasına
neden oluyor. NASA da bu kısıtlamalardan payını alıyor. Buna karşılık özel girişimciler biraz da ticari uzay uçuşlarına
hazırlık amacıyla uzay çalışmalarına el
attı. Elbette en büyük desteği yine NASA
gibi uzay ajanslarından alıyorlar. Özel
firmaların bu alanda attığı en önemli adımlardan biri, geçtiğimiz Mayıs’ta
SpaceX firmasının yörüngedeki Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo taşımasıyla atıldı.

ABD’de 2002 yılında kurulan SpaceX
adlı şirket,tekrar kullanılabilen iki roket
(Falcon 1 ve Falcon 9) ve Falcon 9’la fırlatılan Dragon (Ejderha) adlı bir uzay aracı yaptı. Dragon şimdilik kargo taşısa da
önümüzdeki yıllarda insanlı uçuşlarda da
kullanılması planlanıyor.
SpaceX, 7 Ekim 2012’de Uzay İstasyonu’na ikinci uçuşunu gerçekleştirdi. Uçuş
başarılı olmasına karşın biraz da maceralı
geçti. Falcon 9’un dokuz motorundan biri,
kalkıştan 1 dakika 20 saniye sonramotorlarından biri arızalandı. Bu sırada uzaktan
izlenen roketin arka kısmında bir parlama
olduğu ve roketten bazı parçalar koptuğu
görüldü. Buna karşın Dragon uzay aracı
10 Ekim’de Uzay İstasyonu’yla kenetlendi.
SpaceX’ten yapılan açıklamaya göre
arızalanan motor basınç kaybetse de patlamadı. Görülen parçalarınsa motorun
içinde bulunan ve basıncı ayarlayan par-

Falcon 9 roketiyle uzaya taşınan Dragon, Uluslararası Uzay İstasyonu’yla kenetlenmeden önce.

çalar olduğu ifade edildi. Bu parçaların
roketin diğer kısımlarına zarar vermemesi için özellikle bırakıldığı belirtildi.
Motorlarından birinin devre dışı kalması sonucunda güç kaybeden roketin
bilgisayarı, roketin görevini tamamlayabilmesi için otomatik olarak bazı güncellemeler yaptı ve uçuş yeniden programlandı. Bu durumun tek yan etkisi roketin
yörüngeye planlanandan 30 saniye kadar
geç ulaşması oldu. Ancak bu da herhangi
bir sorun teşkil etmiyor. Açıklamada, roketin iki motorunu kaybetse bile uçuşunu
tamamlayabileceği de belirtiliyor.
Mars’ta keşfedilen nehir yatağındaki köşeli çakıl taşı

Mars’ta keşfedilen nehir yatağının Dünya’daki benzeri
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