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Uzay
‹stasyonunda
Yaﬂam
S›cak yaz akﬂamlar›nda y›ld›zlar›n alt›nda otururken, baz› noktac›klar›n y›ld›zla-

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu, ad›ndan da anlaﬂ›ld›¤› gibi çok uluslu bir proje. Rusya, Amerika Birleﬂik Devletleri, Japonya, Kanada, Brezilya ve Avrupa Uzay Ajans›’na üye olan 11 ülke bu projeye kat›lm›ﬂ durumda.
‹stasyonun büyük bölümü tamamlanm›ﬂ olmakla beraber, hala eksik parçalar var. Bunlar›n da 2010 y›l›nda tamamlanm›ﬂ olmas› öngörülüyor.

r›n aras›nda yavaﬂ yavaﬂ ilerledi¤ini görürüz. E¤er bunlardan biri, gökyüzündeki tüm y›ld›zlardan daha parlak görünüyor ve bir uçak de¤ilse, onun Uluslararas› Uzay ‹stasyonu oldu¤una emin
olabilirsiniz. ‹ﬂte gördü¤ümüz bu cisim,
insano¤lunun yapt›¤› en kapsaml› laboratuvarlardan biri.
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Uluslararas› Uzay ‹stasyonu uzaya gönderilen ilk istasyon de¤il. ABD’nin Skylab ve Ruslar›n 6 farkl› Salyut ve
uzay istasyonu, k›sa süreli de olsa belli dönemlerde
mürettebata ev sahipli¤i yapt›. Bu ilk istasyonlardan
sonra modüller halinde gönderilen ve uzayda birleﬂtirilen Mir Uzay ‹stasyonu’yla birlikte, insano¤lu uzayda
sürekli bir yaﬂam alan› oluﬂturmuﬂ oldu. Uluslararas›
Uzay ‹stasyonu’ndaysa 2000 y›l›ndan bu yana sürekli
bir mürettebat bulunuyor.
Rusça’da “Bar›ﬂ” anlam›na gelen Mir, uzay araﬂt›rmalar›nda önemli bir ad›m olarak kabul ediliyor. Ondan
önceki istasyonlardan en önemli fark›, uzayda birçok
modülün birleﬂtirilmesiyle inﬂa edilmiﬂ büyük bir istas-
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yon olmas›. Daha da önemlisi yaln›zca Ruslara de¤il,
öteki ülkelerden gelen astronotlara da ev sahipli¤i
yapm›ﬂ olmas›.
Mir’de elde edilen deneyim, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nun kurulmas›nda önemli rol oynad›. Mir sayesinde, insano¤lu ilk kez uzayda uzun süreler kalma deneyimi kazanm›ﬂ oldu. Özellikle Ruslar, öteki ülkelerin
astronotlar›na göre uzayda uzun süre kalma konusunda oldukça deneyimliler. Art›k eskimiﬂ olan Mir, 23
Mart 2001’de Pasifik Okyanusu’na düﬂürüldü.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu, 1998’de f›rlat›lan Zarya
modülünün yörüngeye yerleﬂtirilmesiyle kurulmaya
baﬂland›. Günümüze kadar 8 modülün daha eklendi¤i istasyon tamamland›¤›nda, 14 modülden oluﬂacak. Geriye kalan 5 modül, 2010 y›l›nda istasyona eklenmiﬂ olacak. ‹stasyondaki modüller çeﬂitli laboratuvarlar, kenetlenme odalar›, hava kilitleri, yaﬂam ortamlar› gibi farkl› amaçlara yönelik.

















Y›ld›z Tak›m›

yan, görev yapan astronotlar var! Sadece ortalama
350 km yukar›da dolanmas›na karﬂ›n, uzay istayonlar› bize yeryüzünde bulamayaca¤›m›z yerçekimsizlik
olana¤› yarat›yor. Asl›nda, uzay istasyonunda yerçekimi olmad›¤›n› söylemek pek de do¤ru de¤il. Yaln›z, istasyon Dünya çevresinde dolan›rken sürekli yön de¤iﬂtirdi¤i için, onu Dünya’ya çeken yerçekimine karﬂ›,
z›t yönlü bir kuvvet oluﬂuyor. ‹ki kuvvet birbirini dengeledi¤i için astronotlar yerçekimini hissetmiyorlar.

‹stasyonda Yaﬂam
Uzay istasyonundaki astronotlar›n yaﬂamlar›n› sürdürebilmeleri için, birtak›m temel gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› gerekiyor. Ancak kaynaklar çok s›n›rl› oldu¤undan, bu kaynaklar›n olabildi¤ince verimli kullan›labilmesi ve dönüﬂtürülebilmesi çok büyük önem taﬂ›yor. Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki yaﬂam destek
Uzay’da “aﬂa¤›” ya da “yukar›” gibi kavramlar pek de bir ﬂey ifade etmiyor. Altta: Nisan 2007’de, astronot Sunita Williams, 40
km’lik Boston Maratonu’nu Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki koﬂu band›nda koﬂarak bir ilke imza atm›ﬂ oldu.

‹stasyonun temel enerji kayna¤› olan Güneﬂ enerjisi,
Güneﬂ ›ﬂ›nlar›n›n sahip oldu¤u enerjinin elektri¤e dönüﬂtürülmesiyle elde ediliyor. Bunun için, geniﬂ güneﬂ panelleri kullan›l›yor. Bu paneller, Güneﬂ’ten elde
edilen gücün en yüksek düzeyde olabilmesi için, otomatik olarak Güneﬂ’e çevrili tutuluyor.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nun yere göre yüksekli¤i
ve duruﬂu sürekli izleniyor ve düzeltiliyor. ‹stasyonun
yüksekli¤i 278 km ile 425 km aras›nda de¤iﬂiyor. Bu
yükseklik, onu atmosferin yavaﬂlat›c› etkisinden bir ölçüde kurtar›rken, uzay meki¤i ve öteki uzay araçlar›yla da kolayca ulaﬂ›labilir k›l›yor.
Her ne kadar uzay yerden 100 km yukar›da baﬂl›yor
kabul edilse de, Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nun bulundu¤u yükseklikte, çok seyrek de olsa atmosfer var.
‹ﬂte buradaki atmosferin etkisiyle istasyon giderek yavaﬂl›yor ve Dünya’ya yaklaﬂ›yor. Bu durum asl›nda alçak yörüngede dolanan tüm uydular için geçerli. Buna karﬂ›n, zaman zaman istasyonun roket motorlar›
yard›m›yla h›zland›r›larak yükseltilmesi gerekiyor. Bu
düzeltme, y›lda birkaç kez yap›l›yor.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu, herhangi bir uzay arac›
de¤il. Bu istasyonda yaﬂam var! Dünya’n›n yörüngesinde saatte 28.000 km h›zla dolanan ve Dünya’n›n
çevresini günde 16 kez dolanan bu istasyonda yaﬂaMay›s 2008
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önemli bir iﬂ olmad›¤› sürece genellikle birlikte yemek
yiyorlar. ‹stasyonda bir buzdolab› yok; buna pek gerek de yok çünkü yemekler ya konserve halinde ya kurutulmuﬂ olarak ya da bozulmayacak ﬂekilde paketlenmiﬂ olarak saklan›yor. Astronotlar, ancak uzay meki¤i
ya da bir Ruya’n›n malzeme ve erzak taﬂ›mada kulland›¤› Progress gibi bir kargo arac› Dünya’dan geldi¤inde taze sebze ya da yemek yeme f›rsat› bulabiliyorlar.
Astronotlar›n yemek yerken kulland›klar› tek alet kaﬂ›k.
Mikroçekim ortam›nda, yiyeceklerin kaﬂ›¤a tutunmalar› için içerdikleri az miktarda nem yeterli oluyor. ‹çecekler de genellikle konsantre olarak gönderiliyor ve
içilmeden önce suland›r›lmalar› gerekiyor. Astronotlar
için meyve sular›, çay, kahve, süt gibi içeceker istasyonda bulunuyor.

Üstte: ‹stasyonda nas›l uyunaca¤›ysa genellikle kiﬂinin seçimine
ba¤l›. Uzayda, astronotlar›n ne ﬂekilde ya da nerede yatt›klar›
pek fark etmiyor. Altta: Astronotlar, uzun sürecek insanl› uzay
uçuﬂlar›na haz›rl›k olarak uzay istasyonunda bitki yetiﬂtirme
denemeleri yap›yorlar.

sistemi otomatik olarak çal›ﬂ›yor ve hava bas›nc›, oksijen düzeyi, su, yang›n söndürme sistemi gibi gereksinimler bu ﬂekilde sa¤lan›yor.
‹stasyondaki oksijen, suyun elektroliz yöntemiyle oksijen ve hidrojenden oluﬂan bileﬂenlerine ayr›lmas›yla
elde ediliyor. Oksijen depolan›rken, hidrojen uzaya
sal›n›yor. Su, hem temel gereksinim oldu¤u, hem de
oksijen kayna¤› oldu¤u için, olabildi¤ince geri kazan›l›yor. Örne¤in, lavaboda ve duﬂta kullan›lan suyla birlikte, havadaki fazla nem de yo¤uﬂturularak depolan›yor. Hatta, astronotlar›n idrar›ndaki su bile ar›t›larak
geri kazan›l›yor. Havadaki zararl› maddelerse çeﬂitli filtrelerle havadan uzaklaﬂt›r›l›yor.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki astronotlar temel
gereksinimleri olan yeme-içme uyku ve di¤er gereksinimlerini biraz farkl› yöntemlerle de olsa karﬂ›lamak
zorundalar. ‹stasyonda gerçek bir mutfak bulunmasa
da bir yemek masas› var. Bu, yemeklerin saç›lmas›n›
ve kaﬂ›klar›n ortal›kta gezinmesini engelliyor. Mürettebat, yemekler için masan›n etraf›nda toplan›yor ve
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Yiyecek ve içecekler, s›cak ve so¤uk su sa¤layan bir
makine yard›m›yla haz›rlan›yor. Ruslar›n gönderdi¤i
yemekler genellikle konserve halinde geliyor. Bunlar
do¤rudan ›s›t›larak yenebiliyor. ABD’nin gönderdi¤i
yiyeceklerse poﬂetlerde geliyor. Kuru yiyeceklerin,
yenmeden önce suland›r›lmalar› gerekiyor.
‹stasyonda nas›l uyunaca¤›ysa genellikle kiﬂinin seçimine ba¤l›. Uzayda “yukar›” ya da “aﬂa¤›” gibi bir kavram
geçerli olmad›¤›ndan, astronotlar›n ne ﬂekilde yatt›klar› fark etmiyor. Uzay meki¤inde uyuyan astronotlar,
genellikle koltu¤a ba¤l› olarak uyumay› tercih ediyorlar. Bunun yan› s›ra, kabinin duvar›na dikey olarak
monte edilmiﬂ uyku tulumlar›nda uyumak da olas›.
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’nda durum biraz daha
farkl›. Astronotlar›n kendilerine ait özel bölmeleri var.
Astronotlar yine bu bölümlerin duvarlar›na ba¤l› olan
uyku tulumlar›nda uyurken, özel eﬂyalar›n› da kendi
bölmelerinde bulunduruyorlar. Rus yap›m› uyku modülünde, her bölümün d›ﬂar›ya bakan pencereleri de
var. Astronotlar buradan Dünya’y› ve uzay› izleyebiliyorlar. Peki, uzayda horlan›r m›? ‹çerideki mikrofonlar
bunun mümkün oldu¤unu söylüyor!
Uzay istasyonunun iç s›cakl›¤› 23°C. Bu nedenle astronotlar›n ye¤ledi¤i giyecekler genellikle tiﬂört ve ﬂort.
Astronotlar, uzayda birer süperkahraman gibidir. Yeryüzünde yap›lmas› çok zor olan baz› hareketleri, jim-
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nastikçileri bile k›skand›racak k›vrakl›kla, kolayl›kla ve
çok az güç harcayarak yapabilirler. Ancak, bunun da
birtak›m yan etkileri var. Yeryüzünde, günlük iﬂlerimizi yaparken, hatta vücudumuzu sadece ayakta tutmak için bile güç harcar›z. Kemiklerimiz ve kaslar›m›z
vücudumuzun hiç de hafif olmayan a¤›rl›¤›n› taﬂ›r.
Ancak, düﬂük kütleçekimli ortamda, kemikler ve kaslar
vücut a¤›rl›¤›n› taﬂ›mak zorunda kalmaz. Ayr›ca, bir
ﬂeyleri kald›rmak gerekse bile bunlar a¤›rl›ks›z olduklar›ndan çok az kuvvetle iﬂ yap›l›r. Bu nedenle, e¤er önlem al›nmazsa vücudun fazla gereksinim duyulmayan
bu organlar› zay›flamaya baﬂlar. Kaslar küçülür, kemikler zay›flar ve k›r›lgan hale gelir. Bu durum, astronotlar
uzayda bulundu¤u sürece sorun yaratmasa da, yeryüzüne döndüklerinde büyük sorun olur. Bu nedenle astronotlar uzayda düzenli egzersiz yapmak durumundad›r. ‹stasyonda, buna yönelik olarak baz› egzersiz
aletleri bulunur. Bu aletler, mikroçekimli ortamda vücudu çal›ﬂt›racak ﬂekilde özel olarak tasarlanm›ﬂt›r. Örne¤in, astronotlar koﬂu band›n›n üzerinde durabilmek
için bellerine bir koﬂum takarlar. Bu koﬂuma ba¤l› kablolar, astronotu banda do¤u çekerek yerçekimi varm›ﬂ
gibi bir etki yarat›r. Bu arada belirtelim, Nisan 2007’de,
astronot Sunita Williams, 40 km’lik Boston Maratonu’nu Uluslararas› Uzay ‹stasyonu’ndaki koﬂu band›nda koﬂarak bir ilke imza atm›ﬂ oldu.



Y›ld›z Tak›m›

lad›¤› Kibo adl› modül. Kibo, bir gözlemevi görevi yaparak birçok gökbilimsel gözlemin gerçekleﬂtirilece¤i
bir laboratuvar olacak.
Uzay istasyonunda, düﬂük kütleçekimli (mikroçekim)
ortamda yaﬂam, önemli bir araﬂt›rma konusu. Bu araﬂt›rmalar, gelecekte yap›lmas› planlanan insanl› uzay
uçuﬂlar›na haz›rl›k niteli¤i taﬂ›yor. Yerçekimsiz ya da
düﬂük kütleçekimli ortamlar›n insan vücudu üzerindeki etkilerinin yan› s›ra, öteki canl›lardaki etkileri de araﬂt›r›l›yor. Örne¤in Ay gibi kütleçekiminin çok düﬂük oldu¤u bir baﬂka gökcisminde bir üs kurulacak olsa, yaln›zca insanlara de¤il, baﬂka canl›lara da ihtiyaç olacak.

‹stasyonda Bilim
Uluslararas› Uzay ‹stasyonu, a¤›rl›kl› olarak bilimsel
araﬂt›rmalar için kullan›l›yor. Destiny (Kader) adl› modül, bilimsel araﬂt›rmalar›n yürütüldü¤ü ana laboratuvar görevi görüyor. NASA’n›n üretti¤i ve 2001 y›l›nda
f›rlatt›¤› bu modül birçok araﬂt›rmada kullan›l›yor. Yap›lmak istenen araﬂt›rmaya göre modüle gerekli parçalar eklenip ç›kar›labiliyor. ‹stasyona yeni eklenen Columbus modülü, Avrupa Uzay Ajans› taraf›ndan tasarland› ve ﬁubat 2008’de Atlantis Uzay Meki¤i’yle f›rlat›ld›. Columbus modülü, ço¤unlukla biyoloji ve t›p araﬂt›rmalar›nda kullan›lacak olmas›n›n yan›nda, ak›ﬂkan
fizi¤iyle ilgili deneylere de ortam sa¤layacak. Yak›n
gelecekte bu modüle yap›lacak birtak›m eklemelerle,
modülde kuantum fizi¤i ve kozmoloji alanlar›ndaki
birtak›m deneyler de yap›labilecek.
‹stasyona, önümüzdeki iki y›l içinde baﬂka laboratuvarlar da eklenecek. Bunlardan ilki, Japonya’n›n tasar-

Uluslararas› Uzay ‹stasyonu insanl›¤›n uzaya aç›lma yolunda att›¤› ad›mlardan yaln›zca biri. Burada yap›lan
çal›ﬂmalar, insanl› uzay uçuﬂlar›n›n önünü açacak. Bundan sonraki en büyük ad›m, büyük olas›l›kla Ay ya da
Mars’a kurulacak insanl› bir üs olacak.
Alp Ako¤lu
Kaynaklar
http://www.nasa.gov/mission_pages/station/main/index.html
http://www.esa.int/esaHS/iss.html
http://www.shuttlepresskit.com/ISS_OVR/index.htm
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