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Mars’ta su bulunup bulunmad›¤›

yolundaki tart›flmalar›n gezegenlerin

keflfine olan ilgiyi yo¤unlaflt›rd›¤› flu

günlerde araflt›rmac›lar, uzak

gezegenlere ulaflman›n tek yolu

olarak gördükleri nükleer enerjiye

karfl› kamuoyu alerjisini k›rmaya

çal›fl›yorlar. NASA’n›n 1989 y›l›nda

Jüpiter’i incelemek üzere f›rlatt›¤›

Galileo uzay arac›yla, 1997 y›l›nda

Satürn’ü incelemek üzere f›rlat›lan

Cassini’de roket yak›t› olarak küçük

miktarlarda plütonyum bulunmas›

çevrecilerin yönlendirdi¤i büyük

protesto gösterilerine neden olmufltu.  

Jüpiter’in buzla kapl› bir okyanusu

oldu¤una inan›lan uydusu Europa ve

Satürn’ün bulutlarla kapl› uydusu

Titan, gezegen araflt›rmac›lar›n›

heyecanland›r›yor. Ancak buralara

gidip keflif yapmak bir sorun. Çünkü

Günefl Sistemi’nin dev gaz

gezegenleri yaln›zca çok uzakta

bulunmakla kalm›yorlar. Uzay

araçlar›n› bu devlerin görece çok

küçük uydular›n›n çevresinde

yörüngeye oturtabilmek için önemli

miktarda yak›t gerekiyor. Büyük

miktarlarda yak›t tafl›yan a¤›r uzay

araçlar›n› uzaya f›rlatmaksa

ola¤anüstü pahal›. 

Bu durumda NASA yetkilileri,

nükleer enerjiyle çal›flan roket

projelerini raftan indirmek zorunda

kald›lar. Zaten ‹talyan Uzay Ajans›

(ASI) araflt›rma direktörü Giovanni

Bignami’ye göre de "E¤er

gezegenlere gitme konusunda

ciddiyseniz, nükleer itki

kullanacaks›n›z; gerisi hikaye!.."

Roketler itkiyi, yüksek bas›nçtaki bir

gaz› dar bir eksozdan d›flar› atarak

sa¤l›yorlar. Bu da, uzay arac›n›n ters

yönde ivmelenmesini sa¤l›yor.

Örne¤in, uzay meki¤inin ana

motorlar› yüksek bas›nçtaki gaz› s›v›

oksijen ve hidrojeni birlefltirerek

oluflturuyor. Nükleer bir termal

roketse küçük bir nükleer reaktörce

üretilen ›s›n›n, s›v› hidrojeni yüksek

bas›nçl› gaza çevirmesi temeline

dayan›yor. Nükleer roketlerin

avantaj›, belirli bir itme gücünü daha

az yak›tla sa¤layarak yeryüzünden

uzaya f›rlat›lacak a¤›rl›¤› azaltmalar›.

Nükleer roketler için 1960’l› y›llardan

bu yana milyarlarca dolar

harcanmas›na karfl›n, bugüne kadar

nükleer bir roket motoru uzayda

denenebilmifl de¤il. Galileo ve Cassini

uzay araçlar›ndaki plütonyumun

iflleviyse, öylesine uzak mesafelerde

ifle yaramayan Günefl panelleri yerine,

araçtaki elektronik devreleri

çal›flt›rmak. Gerçi NASA’ya Mars’a

astronot gönderme olas›l›klar›n›

inceleme talimat› verilmesi üzerine

1990’l› y›llar›n bafllar›nda  bu alana

ilgi yo¤unlaflt›ysa da, NASA’n›n

gelifltirdi¤i projelerin çok pahal›

bulunup reddedilmesi üzerine konu

gene gündemden düfltü.  

fiimdiyse, itki uzmanlar›, küçük

boyutlarda da olsa önlerine araflt›rma

bütçeleri konmas›n›n heyecan›n›

yafl›yorlar. NASA araflt›rmac›lar›,

nükleer itkiyle donat›lm›fl bir uzay

arac›n›n, f›rlat›ld›ktan 6.5 y›l sonra

Plüton gezegenine ulaflabilece¤ini

hesapl›yorlar. Bu, s›radan itki

düzene¤ine sahip bir arac›n yapaca¤›

yolculu¤un süresinden dört y›l daha

k›sa. NASA’n›n tecrübeli nükleer

roket tasr›mc›s› Stan Borowski, 1.5

milyar dolar harcamayla bir nükleer

termal motorun 10 y›l içinde

gelifltirilebilece¤i görüflünde. 

Italya ise Nobel ödüllü fizikçi Carlo

Rubbia’n›n de¤iflik bir tasar›m›n›n ön

çal›flmalar› için kesenin a¤z›n› açm›fl.

Rubbia’n›n önerdi¤i motor, yak›t

olarak uranum yerine amerikyum-242

kullanacak. S›radan nükleer termal

motorlarda uranyumun

parçalanmas›ndan elde edilen ›s›, ayr›

bir bölmede tutulan hidrojene

aktar›l›yor. Rubbia ise, ›s›n›n verimini

art›rmak için amerikyum elementinin

hidrojenle do¤rudan temasa

sokulmas›n› öneriyor. Italyan

araflt›rmac›lar, halen çabalar›n›

"Proje 242" çerçevesinde

amerikyumu dayan›kl› bir tabana

ba¤lamak üzerinde odaklam›fl

bulunuyorlar. Önerilen bir baflka

tasar›msa, k›saca NEP diye

adland›r›lan nükleer elektrik itkisi.

Bu konseptte, nükleer reaktör

arac›l›¤›yla üretilen elektrik, bir iyon

demetini roketin arkas›ndan uzaya

f›rlat›yor. Gerçi sa¤lanan itki küçük;

ama bu bile arac›n bofl uzayda

yüksek h›zlara kadar ivmelenmesine

yetiyor. NASA’n›n gelifltirdi¤i bir NEP

motorunun denemeleri halen

sürüyor. Ancak araflt›rmalar›n h›zl›

vitese al›nmas›n› engelleyen faktör,

NASA’n›n gezegen araflt›rmalar›

program›n›n birazda ABD’de yönetim

de¤iflikli¤inin etkisiyle içine düfltü¤ü

belirsizlik. NASA, Plüton’a bir uzay

arac› gönderme planlar›n›, geçti¤imiz

günlerde yap›lan ertelemeye karfl›n

korurken, Baflkan George W. Bush,

kurumun yeni itki teknolojilerine

öncelik vermesini istiyor. 

Gene de uzay araflt›rmac›lar› aras›nda

yay›lan hava, gezegen seferleri için

nükleer itkinin efli¤inden atlama

zaman›n›n geldi¤i biçiminde. ABD

‹leri savunma Araflt›rma Projeleri

Ajans›’ndan William Jeffrey, bu

ihtiyatl› iyimserli¤i flu sözlerle dile

getiriyor: "E¤er bu konuda derdimizi

flimdi anlatamazsak; bir daha hiç

anlatamay›z."
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