
Uzayda deney yapmak, kimilerine göre Dünya’da
deney yapmaktan daha e¤lenceli olabilir. Ama
e¤er uzayla ilgili belgeseller izlediyseniz,
kütleçekiminin zay›f oldu¤u ortamda, uzay
araçlar›nda astronotlar›n deney yapmak bir yana,
hareket etmekte bile zorland›¤›n›
görmüflsünüzdür. Düflünsenize... Bir uzay
arac›ndas›n›z. S›v›lar deney tüplerinde durmaz,
malzemeler havada yüzer. Tüm bunlar, deneylerin
sonucunu etkileyebilir. Sözgelimi, beklenmedik gaz
ç›k›fl› olursa içeriyi havaland›rmak için öyle pencere
falan açamazs›n›z. Hatta deney yapmak tehlikeli
olabilir. Deney s›ras›nda ç›kan gaz›n duman›,
derinize zarar verebilir ya da hastalanman›za
neden olabilir. Gaz, uzay arac›ndaki elektrik ve
bilgisayar sistemlerinde sorunlara ya da di¤er
deneylerin bozulmas›na yol açabilir. O halde
uzayda deney yapmayal›m m›? Uzayda deney
yapmak önemli; çünkü kütleçekiminin zay›f oldu¤u

ortamlarda maddelerin nas›l davrand›¤›n›
ö¤renmek birçok fleyi anlamam›za yarayabilir.
Bilimadamlar› da öyle hemen vazgeçmez, buna bir
çözüm bulurlar: S›v›lar›n kullan›labilece¤i, gaz
ç›k›fl›n›n kolayl›kla gözlenebilece¤i deneyler
yapmak üzere özel, s›zd›rmaz kaplar haz›rlarlar ve
deneyleri bu kaplar içinde yaparlar. Ama bu kez de
sorun deney malzemelerine dokunamamak olur. 

Eldiven Kutusu
Avrupa Uzay Ajans› (ESA), Marshall Uzay Uçufllar›
Merkezi’yle iflbirli¤i yaparak, astronotlar›n deney
yaparken malzemelere dokunabilmelerini sa¤layan
bir ayg›t gelifltirir. "Eldiven kutusu" da denilen bu
ayg›t, 2002 yaz›nda Endeavor uzay arac› taraf›ndan

Uzayda
Deney Yapmak Kolaylaflacak m›?
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Mary Etta Wright, NASA’n›n Marshall Uzay Uçufllar› Merkezi’nde
eldiven kutusunu gelifltiren mühendislerden biri. Wright, ellerini
eldivene sokmufl bir deneme yap›yor.



Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na tafl›n›r. Eldiven
kutusu, astronotlar›n güvenli flekilde d›flar›da
kalabilece¤i, havada yüzen maddelerin ve
malzemelerinse içeride tutulabilece¤i bir
düzenektir. S›z›nt› yapmayan alüminyum bir odac›k
olan bu ayg›t, 255 litre hacmindedir. Astronotlar,
bu odac›¤›n içine, önden ve yanlardan tutturulmufl
plastik eldivenler arac›l›¤›yla ulaflabilirler. Odac›¤›n
büyük camlar›, içeride neler olup bitti¤ini görmeyi
sa¤lar. Gerçekte eldiven kutusu bir laboratuvar
masas›ndan farks›zd›r. Güç kaynaklar›, vakum
kap›lar›, bilgisayar arabirimleri d›fl›nda deneylerin
yap›lmas› için gerekli tüm malzemeler bunun
içinde bulunur. Hatta eldiven kutusunda yer alan
kameralar arac›l›¤›yla Dünya’ya görüntü de
gönderilebilir. Deneyler, Dünya’daki ve uzaydaki
görevliler taraf›ndan an›nda denetlenebilir,
böylece bu görevliler birlikte çal›flabilirler. 

Eldiven Kutusuyla Neler
Yap›labilir?

Eldiven kutusu, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndan
önce NASA’n›n uzay araçlar›nda ve Rus uzay
istasyonu Mir’de denenir, ama en son gelifltirilen
hali öncekilerden daha iyi ve daha büyüktür.
Bilimadamlar›, bu ayg›t›n ak›flkan maddelerin
fizi¤i, yanma, biyoteknoloji gibi birçok alanda
deney yapma olana¤› sa¤lad›¤›n› söylüyor.
Örne¤in, baz› bilimadamlar› bu ayg›t›n içinde,
gözenek oluflumu konusunda araflt›rmalar
yap›yorlar. Bir madde kat›lafl›rken gözenekler
oluflabilir. Bu gözenekler, maddenin yap›s› ve
dayan›kl›l›¤› üzerinde belirleyicidir. Bu nedenle
gözenek oluflumunun denetlenebilmesinin,
uçak motorlar› gibi birçok ayg›t›n yap›m›nda ifle
yarayaca¤› düflünülüyor. Ya da bilgisayarlar› ve
elektronik ayg›tlar› etkileyen bir sorunu eldiven
kutusunda çözmeye çal›flan bilimadamlar›na ne

demeli? Konveksiyon nedeniyle s›cak havan›n
yükselmesi yerçekimi etkisiyle oluflur. Is›n›n bu
flekilde yay›lmas›, yar›iletkenleri ve di¤er
maddeleri etkiler. Çünkü, ›s›nan maddeler
eriyebilir. Bilgisayar›n›z›n içinde eriyen, birbirine
kar›flan maddeleri ve bunlar›n hareketini
düflünün; bilgisayar›n›z bozulabilir. ‹flte, bunlar›
engellemek için bilimadamlar›, konveksiyonu
azaltarak yar›iletkenleri kristal halde tutman›n
yollar›n› ar›yor. 

Eldiven kutusuyla incelenebilecek daha birçok
konu var. Ak›flkanlar›n fizi¤i, alevlerin ilginç
davran›fllar›, hücrelerin iç iflleyifli, dokular›n
büyümesi... Bir de insana olanaks›z gibi gelen flu
durumu düflünün. M›knat›s› bir s›v›ya
yaklaflt›rd›¤›n›zda, s›v› kat›lafl›yor, uzaklaflt›rd›¤›n›zda
gevfliyor. InSPACE ad› verilen deneyle
bilimadamlar›, uzayda eldiven kutusunu kullanarak
manyetik özellik tafl›yan bu tip s›v›lar› incelemek
için ifle koyulmufl bile! Ayr›ca önümüzdeki aylarda
Soyuz uzay arac›yla Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’na
gidecek ESA astronotlar›n›n bir görevi de, eldiven
kutusunda deneyler yapmak. Keflifleri bekliyoruz.
Öyle ya, Dünya’da ve hatta uzayda düfl kuran ve
bunu gerçeklefltiren astronotlar, mühendisler,
bilimadamlar› için her fley olas›.
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Kaynaklar
http://www.firstscience.com/site/articles/fingers.asp

http://www1.msfc.nasa.gov/NEWSROOM/background/facts/MSG.html
http://www.esa.int/export/esaCP/SEMZY59YFDD_Life_0.html

http://www.scipoc.msfc.nasa.gov/photosexped5.html#glovebox2a
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki silindirik biçimli Destiny Laboratuvar
modülünün kesitinde, ediven kutusunun buraya nas›l yerlefltirildi¤ini
görebilirsiniz

Bir malzemebilimci olan Dr. Richard Grugel, gözenek oluflumuyla ilgili
baz› araflt›rmalar›n uzayda eldiven kutusunun içinde yürütülmesi için
yap›lan haz›rl›klar› inceliyor.


