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Uzay›n derinliklerinde yak›ts›z

yolculuk için tasarlanm›fl bulunan

Günefl Yelkeni’nin ilk deneme uçuflu,

arac›n bir test s›ras›nda hasar

görmesi nedeniyle süresiz olarak

ertelendi. Bir Rus Delta III

denizalt›s›nca Barents denizinden

f›rlat›lacak bir roketle yörünge alt› ilk

uçuflunu gerçeklefltirecek olan

yelken, Kamçatka yar›madas›nda yere

inecekti. 1996 y›l›nda ölen ünlü

popüler bilim yazar› Carl Sagan’›n

dul efli Ann Druyan’›n yönetimindeki

Cosmos Stüdyolar›’n›n parasal

deste¤iyle gelifltirilen araç, çiçek

yapraklar› gibi dizilmifl, toplam

alanlar› 600 metrekare olan sekiz

üçgenden olufluyor. Araç, Günefl

›fl›¤›n›n yelken kanatlar› üzerindeki

bask›s› ile yol al›yor. Parçalar›n her

biri ba¤›ms›z olarak

yönlendirilebildi¤inden, Günefl›fl›¤›

herbirinden farkl› yönlere yans›yor ve

bu da arac›n konumunun ve

yönünün kontrolüne olanak sa¤l›yor.

F›rlatma öncesindeki kazadan sonra,

gelifltirildi¤i  Moskova yak›nlar›ndaki

Babakin Uzay Merkezi’ne geri

götürülen arac›n yeni deneme tarihi,

gerekli tamirat›n seyrine göre

belirlenecek. 

NASA bas›n aç›klamas›, 11 Nisan 2001

Jüpiter’in Kutup

Ifl›klar›nda Parlama 

Günefl Sistemi’nin dev gezegeni

Jüpiter’in kutup ›fl›klar›n› inceleyen

Amerikal› gökbilimciler, yaklafl›k 19

ay önce meydana gelmifl ola¤anüstü

fliddette esrarengiz bir parlama

belirlediler. Aurora diye adland›r›lan

kutup ›fl›klar›, Dünyam›zda Günefl

rüzgar›ndaki elektrik yüklü enerjik

parçac›klar›n gezegenimizin manyetik

alan›yla etkileflimi sonucu olufluyor.

Jüpiter’deki kutup ›fl›klar›n›nsa, gene

Günefl’in etkisi olmakla birlikte, temel

olarak gezegenin kendi çevresindeki

h›zl› dönüflünün (sekiz saatte bir)

ortaya ç›kard›¤› enerjiden

kaynakland›¤› san›l›yor. Hubble Uzay

Teleskopu’ndaki görüntüleme

spektrograf› taraf›ndan 21 Eylül 1999

günü yap›lan dört gözlemden birinde

kaydedilen parlama 60. Ve 70.

enlemler aras›nda belirlenmifl. Birkaç

saniye süre içinde enerjisi 30 kat

artan parlama gene birkaç saniye

içinde normal düzeyine inmifl.

Uzmanlar, flimdiye kadar Jüpiter’de

görülen en fliddetli parlaman›n birkaç

bin kilometreye yay›ld›¤›n› ve

enerjisinin, bir atom bombas›n›nkine

eflit oldu¤unu belirtiyorlar. 

NASA bas›n bülteni, 10 Nisan 2001

Günefl Yelkeni’nin

Denenmesi Kaza

Nedeniyle Ertelendi

Uzay Yolculu¤unda

Damping

Al›flt›¤›m›z, geleneksel tasar›mda

roketlerle uzaya f›rlat›lan her yar›m

kilo yükün maliyeti  yaklafl›k 10 000

dolar.  "Scramjet" diye adland›r›lan

ve sesin 25 kat› h›zlara ulaflma

potansiyeline sahip, hava soluyan bir

jet motoruylaysa ayn› a¤›rl›k yaln›zca

birkaç yüz dolar maliyetle

f›rlat›labilir. Tüm çekicili¤ine karfl›n

bu tür motor tafl›yan bir araç flimdiye

kadar uçabilmifl de¤il. Ancak durum

önümüzdeki Haziran ay›nda

de¤iflecek. NASA Hyper-X adl› test

uça¤›n› deneyecek; iki hafta sonra da

Avustralya’n›n Queensland

Üniversitesi, benzer bir arac›n

denemesini yapacak. Scramjetler de

öteki jet motorlar› gibi önce havay›

çekip s›k›flt›r›yor, daha sonra yanma

odas›nda yak›t ekleyip kar›fl›m›

yak›yor ve yüksek bas›nçtaki yanma

ürünlerini de egzosdan d›flar›

f›rlat›yor. Scramjetlerin özelli¤i,

havan›n yaln›zca uça¤›n ileri hareketi

ve motorun geometrisiyle

s›k›flt›r›lmas›. Scramjetler, yaln›zca

süpersonik h›zlarda çal›flabildi¤inden,

prototip motorlar önce küçük

roketlerle sesin 7 kat›nda h›za kadar

ivmelendirilecek , daha sonra

motorlar birkaç saniye çal›flt›r›l›p

denenecek. Bunlar›n bir özelli¤i de

tabii, çal›flmak için havadan oksijen

çekmek zorunda olmalar›. Bu

nedenle atmosferi geçtikten sonra

motorlar kapat›l›p küçük bir roketle

yörünge yüksekli¤ine ç›k›lacak.

NASA yetkilileri bu motorlarla

donat›lm›fl hipersonik uçaklar›n,

yolcu tafl›mak ya da uzaya araç

f›rlatmak için 2025 y›l›na kadar

hizmete girebilece¤ini söylüyorlar. 
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