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Uzay koflullar›nda çal›flma denince

akl›n›za ne gelir? Herhalde kendi

hallerinde, iflleri güçleriyle u¤raflan

bilim adamlar›, o görkemli evren

manzaras›n›n, bulutlarla kapl› mavi

gezegenimizin verdi¤i dinginlik

duygusuyla düflünceye dalm›fl

astronotlar, belli belirsiz duyulan bir

klasik müzik parças› de¤il mi? E¤er

uzayda yaflamakla ilgili beklentileriniz

bunlarsa, siz en iyisi  Dünya’da kal›n.

Çünkü NASA yetkililerine bakacak

olursan›z, t›kanm›fl trafi¤i protesto

için korna çalan araçlar›n

doldurdu¤u, kald›r›mlar›nda birkaç

kompresörün çal›flt›¤› bir ana caddeye

bakan, penceresi aç›k bir ofis bile

uzaydaki 100 milyar dolarl›k

teknoloji harikas›ndan daha sessiz ve

huzurlu bir ortam say›labilir.

Yak›nma konusu, Uluslararas› Uzay

‹stasyonu. Rapor Amerikal›lardan

geldi¤ine göre suçlu elbette ki

Ruslar. Daha do¤rusu, Ruslar

taraf›ndan haz›rlanan ve geçen y›l›n

Temmuz ay›nda istasyona eklenen

servis modülü Zvezda. NASA’n›n

istasyonun akustik tasar›m›ndan

sorumlu mühendisi Jerry Goodman’a

göre, Zvezda’n›n eklenmesinden k›sa

süre sonra  yap›lan ölçümlerde

gürültü düzeyi ortalama 70 desibelin

üzerinde ç›km›fl. Bunun anlam›, uzay

istasyonu içindekilerin kendilerini bir

geminin makine dairesinde ya da

paslanm›fl bir vantilatörün yan›nda

oturuyormufl gibi hissetmeleri.

Gürültü düzeyleri, çal›flma

bölümünde yüzde 80, hava

kompresörünün yan›ndaysa 85

desibele kadar ç›k›yor. Gürültünün

bafll›ca nedeni, modülde bulunan çok

say›da vana, pompa ve fan. Goodman,

istasyonun gene Ruslarca yap›lan ilk

modülünde de gürültü düzeyinin

olmas› gerekenin çok üstünde

bulundu¤unu, ancak NASA’n›n ses

so¤urucu yast›klarla gürültüyü bir

ölçüde azaltabildi¤ini söylüyor. 
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Uzay ‹stasyonunda Yaflam

Kader Kap›y› 

Çalmaya Haz›r

ABD’nin gelifltirdi¤i araflt›rma

modülü Destiny’nin  (Kader) bu ay

içinde f›rlat›lmas›yla Uluslararas›

Uzay ‹stasyonu, yap›lan masrafa

de¤ecek düzeyde bilimsel araflt›rmala-

ra bafllayabilecek. 8.5 m uzunlu¤un-

daki alüminyum laboratuvarda deney

için 120 bilim adam› s›rada. Ancak,

2006 y›l›nda tamamlanmas› ve 100

milyar dolara mal olmas› beklenen

‹stasyonun ticari baflar›s› NASA’n›n

sa¤l›k ve mikro kütleçekim araflt›rma-

lar›n› nas›l yönlendirece¤ine ba¤l›.

NASA’n›n bu alandaki performans›

çok baflar›l› de¤il ve uzay araçlar›nda

kozmonotlar›n› uzun süreler tutup

deney kazanm›fl olan Rusya’n›n bir

hayli gerisinde. NASA, sanayiye

yans›yacak uygulamalar›n, maliyeti

karfl›layaca¤› umudunda. Daha önce

Ruslarca yörüngeye yerlefltirilmifl

olan modüllere kenetlenecek olan

Destiny, ömrünü bu ay sonlar›nda

noktalayacak olan Mir’e göre daha

çok araflt›rmac›n›n görev

yapabilece¤i, çok daha donan›ml›,

daha fazla elektrik gücüne sahip bir

laboratuvar. Ancak istasyonun

“inflas›” sürdü¤ünden, Destiny’deki

araflt›rmac›lar, flimdilik kristal

oluflturmak, uzay ortam›n› ve insan

sa¤l›¤› üzerindeki etkilerini

incelemekle yetinecekler. Mart’ta

astronotlar›n bedensel ifllevlerini

sürekli denetleyecek bir modül

eklenecek, bir y›l sonra da mikro

kütleçekim deneyleri için, bir ayg›t

yerlefltirilecek. Daha ileriki y›llarda

istasyonun bilimsel kapasitesi,

Avrupa ve Japonya’n›n ekleyece¤i

laboratuvarlarla daha da

geniflleyecek. 
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