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Uzay Havasý
Günümüzde, uzay havasý dalý; güneþin
etkinlik durumlarýnýn, yer'e yakýn uzayý
etkileyen, örneðin güneþ fýrtýnalarý gibi
güneþ kökenli olan ve olmayan
bozucularý ve bunlarýn canlýlar ve
teknoloji sistemleri üzerindeki olasý
etkilerini incelemektedir. Bu incelemeler
gözleme, izleme, çözümleme ve
modelleme yoluyla yapýlan kestirim,
öngörü ve güncel bakýþ etkinliklerini
içerir.

Haber ODTÜ'nün konuya iliþkin
sorularýný yanýtlayan ODTÜ Havacýlýk
ve Uzay Mühendisliði Bölümü Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, uzay
havasý etkilerinin %90'ýnýn ilk 500-600
kilometrelik yer'e yakýn uzay ortamýnda
görüldüðünü belirtti. Bunlar, ortamýn
fiziksel özelliklerinin deðiþimi sonucunda
oluþan, örneðin, sürtünmeyi; radyo
dalgalarý yayýlýmýný; ikincil elektromanyetik (em) etkileri içeriyor. Yer'e

yakýn uzay'ýn (yyu), yer ile güneþ
arasýndaki ortam olduðunu ve uzay
havasýnýn, bu ortamýn fiziksel ve olaylar
tabanýndaki durumuna verilen ad
olduðunu belirten Tulunay, Güneþ
enerjisinin bildiðimiz etkileri dýþýnda,
%5'lik bir bölümünün etkilerini
kestirmenin, öngörmenin ve anlamanýn
çok olanaklý olmadýðýný söylüyor.
Tulunay'ýn verdiði bilgilere göre; Yer'e

sinyalizasyonlarýnýn hatalý
bilgi vermesinden,
uçaklarda avionik sistem
arýzalarý olmasýna kadar
bir çok alanda kendisini
gösterdiðini ifade eden
Prof. Dr. Tulunay "yer'in
manyetik alanýna baðlý
olarak çeþitli ölçümlerde
hatalar yaþanabildiðini
örneðin, manyetik
alanýn, petrol aramak
için sondaj yapan bir
matkabýn ölçüm sistemi
üzerinde yarattýðý yanýltýcý
etki sonucunda oluþacak
küçük açý hatalarý, petrol
olduðu düþünülen bir
alana doðru binlerce
metreye dek açýlabilecek
bir sondajda çok büyük
sapmalara neden olabilir
ve bu durum o sondajýn
boþa gitmesi durumunu
bile yaratabilir." görüþünü
dile getirdi.
Yakýn Uzay'da, sürekli yaðan enerji yüklü
parçacýklar, uzay aracý tasarým ve
iþletimlerinde, uluslararasý uzay
laboratuar ve uzay araçlarýnýn
elektriklenmesinde etkili oluyor. Ayrýca,
uzay havasý ile etkileþimde, güneþ pilleri,
dna gibi örneklerde görülebilecek
radyasyon kökenli bozulmalar;
mikroelektronik yapýlarýn durumlarunu
deðiþtiren 'tekil' olaylar da görülmektedir.
Kozmik ýþýnlarýn tetiklediði katý hal
elektronikli bellek bozulmalarý, artýk,
günümüzde, bir hava - uzay (aerospace)
konusu olarak deðil de, bir otomativ
elektroniði sistem tasarýmý konusu olarak
ele alýnmaktadýr. Buna, günlük
yaþamýmýzdaki örneklerden, taþýt
araçlarýndaki güvenlik sistemlerinin
tasarýmý; sayýsal (dýgýtal) elektronikte
güvenilirliðin sýnýrlanmasý ve yüksek
gerilimli elektriksel sistem tasarým ve
iþletimi konularý da gösterilebilir.
Prof. Dr. Yurdanur Tulunay Uzay
havasýnýn en önemli aktörü olan güneþ
fýrtýnalarýnýn, manyetosfer, iyonosfer ve
yer manyetik alaný fýrtýnalarýný tetiklediðini
belirterek þu açýklamalarý yaptý:
"Yer'e Yakýn Uzay'ýn, elektromanyetik

(em) dalgalarýn yayýlýmýný denetleyen
plazma ortamý, iyonosfer, 1920'lerin
baþýnda keþfedilmesine karþýn, em
dalganýn yayýlýmýnýn yasalarý 1930'larýn
baþýnda oluþturulabildi. 2007 ve
2008'de 50. yýlýný kutladýðýmýz, uzay
çaðýný baþlatan, ilk yapay uydunun,
sputnik 1, ve ilk canlýyý, laika adlý köpeði,
taþýyan sputnik 2'nin, baþarýyla
yörüngeye oturtulmalarý ise 1957 yýlýnýn
sonlarýnda gerçekleþebildi."
Galaksimizi bir bütün olarak ele
aldýðýmýz zaman yer'i, siscoe'nun bir
makalesinden esinlenerek, bir uzay
gemisi olarak düþünmek gerekir'' diye
konuþan Tulunay, týpký bir uzay
gemisindeki gibi, güç elde etmek için
yer'i iletken tellerle sardýðýmýzý; iletiþim
için baðlantýlar yaptýðýmýzý; bilgi aktarýmý
için aðlar kurduðumuzu ve hizmet almak
için de yapay uydular fýrlattýðýmýzý
söylüyor.
Yer manyetik alan fýrtýnalarýnýn etkilerinin,
maden ve petrol arama çalýþmalarýndaki
önemli aksaklýklardan; göç eden kuþlarýn
yön duyularýnýn bozulmasýna; iletiþim
baðlantýlarýnýn devre dýþý kalmasýndan
uydularýn kaybolmasýna, tren
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Yer'i ''koca bir mýknatýs''
olarak deðerlendiren
Tulunay, bu mýknatýsýn manyetik alanýnýn
bizi, galaktik ve güneþsel kozmik
ýþýnlardan, bir kalkan gibi koruduðunu
vurgularken, "yer'in manyetik alanýnýn,
uzay havasý içindeki önemini, bilimkurgu filmlerinde bile bulmak artýk
olaðan'' dedi.

Üzerine Film Yapýldý
Manyetik alan konusunun öneminin
geliþmiþ ülkeler tarafýndan uzun yýllardýr
çeþitli çalýþmalarla izlendiðine iþaret
eden Prof. Dr. Yurdanur Tulunay,
yönetmenliðini jan amiel'in yaptýðý ve
2003 yýlýnda vizyona giren "Core"
filminin de bu çalýþmalarýn bir sonucu
olduðunu bildirdi.
"Filmde bir süper güç, yer manyetik
alanýnýn çok büyük bir bölümünü
oluþturan maðmanýn, dönme hareketini
deðiþtirmektedir. Böylece yer manyetik
alanýnýn yok olmasýna yakýn bozulmalar
sonucunda, uzay havasýnýn olumsuz
etkilerinin ne kadar yaþamsal
olabileceðine dönük öðeler filimde
kullanýlmýþtýr." diyen Tulunay, filmde,
gerçek üstü, teknik, bilimsel tutarsýzlýklar

olmasýna karþýn, özellikle, baþtaki
olaylarýn çok çarpýcý olduðunu vurguladý.
Tulunay sözlerini þöyle sürdürdü:
"Yüksek enlemler ve özellikle kutup
bölgeleri uzay havasý etkilerine çok
açýktýr. Örneðin, 1983 yýlýnda yaþanan
manyetik fýrtýna sonucu kanada'nýn
quebec bölgesinde tam bir hafta
boyunca elektrikler kesildi. 13-14 mart
1989 günleri yaþanan uzay havasý
olaylarýnýn sonucunda ise yine
Kanada'nýn Anýk 1 ve 2 uydularý ve öteki
bir çok uydunun yer ile baðlantýlarý
kesildi, uydular yörüngeden çýkýp
kayboldular. Güneþ'te baþlayan, Yer'e
kadar, çeþitli parametrelerde, fýrtýnalarý
tetikleyen uzay havasý koþullarý sonunda,
yer ile iletiþimi kaybolan uydulara ek
olarak, ortamda artan sürtünme (drag)
nedeniyle uydularýn yörüngelerinde
yükseklik azalmalarý olmaktadýr. Bu
nedenle, uydu yer istasyonlarýnda
uydularýn tanýmlanmýþ yörüngelerde
hareketini saðlamak için manevralar
yapýlmaktadýr. Bu iþlemler, hem pahalý,
hem de uydunun yaþam süresini
kýsaltmaktadýr."
Tulunay geliþmiþ ülkelerde, sigorta
þirketlerinin, uydu ve uçak sigorta
primlerini, uzay havasý ile olasý etkileþim
senaryolarýna göre artýrdýðýný ya da
azalttýðýný da belirtti.
Günümüzde, büyük hava yolu þirketleri,
özellikle, kýtalararasý, kutup üstü yapýlan
uçuþlarda, malzemeyi, görevlileri ve
yolcularý kollamak için, sürekli olarak
radyasyon ölçümleri yapmaktadýrlar.
Çaðdaþ iþletmecilik anlayýþýnda, günlük
yaþama ve ekonomiye iliþkin her boyutta,
uzay havasý rasatlarýna dayalý olarak,
gereken önlemleri almak, çok önemli
bir iþletme yöntemidir.

Galileo Ölümden Döndü
Uzay havasý kapsamýnda, güneþ
üzerinde oluþan koyu renkteki güneþ
lekelerine iliþkin ilk gözlemler Çinli'lere
dayanýyor. Çinli biliciler, bu lekeleri
gözleyerek, sayarak, o yýlki hasat durumu
ya da imparatorun geleceðine iliþkin
öngörüler yapmaktaydýlar. Prof. Tulunay,
sistemli bir biçimde ölçmeler yapan,
teleskobik astronominin kurucularýndan
olan Ýtalyan bilim adamý Galileo'nun
da güneþ lekeleri ile ilgili çalýþmasýndan

dolayý engizisyon mahkemesinde
yargýlandýðýný belirtti.
Hristiyanlýkta, mükemmel bir olgu olan
Güneþ'in üzerinde 'leke' olduðunun
söylenemeyeceði iddiasýyla da
yargýlanan Galileo, sonunda
gözlemlerine ara vermek zorunda
kalmýþtýr.

Ýklim Deðiþiklikleri ve Deprem
Tulunay, 2008 yýlýnda güneþ lekeleri
sayýsýnýn 8-10 gibi çok düþük düzeyde
olmasýnýn beklendiðini vurgulayarak,
uzay havasýnýn uzun dönemli
deðiþmelerinin uzay iklimini oluþturduðunu bildirerek þöyle devam etti:
"Güneþin en çok bilinen periyodu, güneþ
lekelerinin sayýlarýnýn izlediði 10 - 11
yýllýk dönemleridr. Buna karþýn, güneþin
çok daha uzun olan periyotlarýný tam
olarak bilmiyoruz. Örneðin, 'biz þu
sýralarda güneþin 300 yýllýk büyük
maksimumunda mýyýz?' sorusu, güncel
bir konuyu çaðrýþtýrýyor. Buna baðlý
olarak aþaðýdaki sorularý sorabiliriz.
Yirmi birinci yüzyýl 17. yüzyýldaki gibi
güneþ etkinliðinde tam bir çöküþe mi
tanýk olacaktýr?
Þöyle ki, 'maunder minimum' denilen
ve yer'de, özellikle avrupa'da çok aþýrý
soðuk bir dönemi anýmsatan ve 'küçük
buzul dönemi' denen 1645 - 1718 yýllarý
arasýnda, 30 yýl boyunca güneþ lekeleri
sayýsý 50'nin altýndaydý.
Güneþ lekelerinin az olduðu dönemlerde
gözlenebilen daha yoðun kozmik ýþýn
akýlarý, daha büyük güneþ parçacýklarý
olaylarýnýn sonucunda ne olacaktýr?
Sera gazlarý, üst atmosferi soðutacak
mýdýr? Uzun süreli ölçülmüþ olan iyonosfer verilerinde gözlenen deðiþiklikler,
uluslararasý güneþ fiziði yýlý için Yer'den
yapýlan sürekli radar aðý (eýscat)
ölçümlerindeki bir bölüm iþarete
dayanýrsak, bu durumu bir ölçüde
doðrulamaktadýr.
Yer Manyetik Alaný'na iliþkin olarak,
- 'güney atlantik anormalliði' batýya
doðru hareket etmektedir
- manyetosferik koruma azalma
eðilimindedir.
Kozmik ýþýnlarýn, ayýca, deniz ulaþým
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bölgeleri üzerindeki bulut oluþumlarýna
ve þimþek çakmalarýna olan tetikleyici
etkilerine iliþkin bilimsel çalýþmalar ve
yayýnlar baþlamýþtýr.
Günümüzde insanlý uzay etkinlikleri
artmýþtýr. Uluslararasý uzay istasyonu Yer
Manyetik Alanýnýn koruyucu etkisinde
olsa da, radyasyon ve neden olabileceði
dna bozulmalarý, kanser riski artmalarý
astronomlarý doðrudan tehdit etmektedir.
Ayrýca Ay ve Mars yer manyetik alaný
tarafýndan korunmamaktadýrlar. 1968
yýlýnda ABD'nin gerçekleþtirdiði Apollo
projesi ile aya gidilmesi tümüyle bir þans
eseri olarak herhangi bir ölüm ve aygýt
bozulmasýna neden olmadan tamamlanmýþtýr. O zamanlar uzay havasý bilinci
bugünkü düzeyde olmadýðýndan bir þans
eseri olarak kurtulunan tehlikelerin
farkýna varýlmamýþtýr. Depremler de Yere
yakýn Uzay'da bazý iþaretler vermektedir.
Örneðin, 1999 Marmara depremi de
içinde olmak üzere, birden çok deprem
örneðinde, Yer'den, 200-250 kilometre
yükseklikte ölçülmüþ olan 'iyonosfer kritik
frekans deðerlerinde', depremlerden bir
hafta - on gün öncesinde, olaðan dýþý
iniþ çýkýþlar gözlendiði, uluslararasý
konferanslarda yayýnlanmýþtýr."
Türkiye'de, yer manyetik alanýyla ilgili
ölçümler sürekli olarak Kandilli
Rasathanesi Deprem Araþtýrma
Enstitüsü'nde (KRDAE) yapýlmaktadýr.
Yer Manyetik Alanýnýn, zamana baðýmlý
olarak düzenli bir deðiþimi vardýr. Ancak,
güneþ fýrtýnalarý olduðu zaman, bu
olaðan deðiþimin üzerinde olaðandýþý
büyük sapmalar olabilmektedir.
Örneðin, 27 ekim 2003 uzay havasý
olaylarý sýrasýnda KRDAE manyetik alan
kayýtlarýný incelediðimizde, bir gün sonra,
29 Ekim 2003'te, bu büyük fýrtýnanýn
neden olduðu olaðan dýþý deðiþimleri
açýk bir biçimde izledik."

Uzay Havasý Ýzleme Merkezi
Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, Uzay
Havasý'nýn Türkiye üzerine etkilerinin
araþtýrýlmasý ve uluslararasý uzay havasý
izleme merkezleri aðýna dahil Uzay
Havasý Ýzleme Merkezi kurulmasý
gerektiðini bildirerek þu bilgileri verdi:
"Bu etkiler, yalnýzca, yer'e yakýn uzayla
sýnýrlý kalmayýp, örneðin, elektronik
sistemleri, elektriksel güç üretim ve iletim

Prof. Dr. Nevzat G. Gençer ve ekibince
düzenlenen BÝYOMUT 2008'de;
ülkemizde Biyomedikal Mühendisliði
alanýndaki baþlýca paydaþlarýn bir araya
getirilmesi planlanmýþtýr. Akademisyenlerin yanýsýra, Elektrik ve Makine
Mühendisleri Odasý'nýn temsilcilerinin,
Saðlýk Bakanlýðý ve Sanayi Bakanlýðý'nýn
ilgili birimlerinin, týbbi cihaz üretici ve
tedarikçi derneklerinin, Saðlýk Endüstrisi
Ýþverenleri Sendikasý'nýn, saðlýk endüstrisindeki seçkin firmalarýn, giriþimcilerin
ve bu alandaki araþtýrmalarý destekleyebilecek kuruluþlarýn (TÜBÝTAK, Devlet
Planlama Teþkilatý, Türkiye Patent Ofisi)
toplantýya katýlmalarý hedefleniyor. Bu
yönüyle toplantý; ilgili tüm taraflarýn
birbirini tanýmasý, karþýlýklý beklentilerin
belirlenmesi, destek olanaklarýnýn
sorgulanmasý ve iþbirliði olanaklarýnýn
yaratýlmasý için bir fýrsat olarak
deðerlendirilebilir.

sistemlerini, gaz ve sývý iletim boru
sistemlerini, raylý ulaþým sinyalizasyon
sistemlerini, veri ve bilgi iletiþim aðlarýný,
biyoloji sistemlerini de içine alan geniþ
bir uygulama alanýný kapsamaktadýr."
Dünyada bu çalýþmalarýn 1940'lý yýllarda
ilk olarak ABD'de baþladýðýný anlatan
Tulunay, gözlenen verilerin uluslararasý
veri bankalarýnda paylaþýldýðýný ve
saklandýðýný anlattý. Türkiye'de de böyle
çalýþmalar yapýlabilmesi için bir grup
Türk bilim adamý ile Uzay Havasý Ulusal
Eylem Grubu'nu (UHUEG) Aralýk
2007'de kurduklarýný anlatan Tulunay,
amaçlarýnýn; hükümetin ilgisini konuya
çekerek söz konusu merkez için bir fon
oluþturmak olduðunu belirterek
Türkiye'nin bu konuda elini çabuk
tutmasý gerektiðini söyleyerek sözlerini
þöyle tamamladý:
"Günümüzde, geliþmiþ ülkelerde oluþmuþ
olan yeni bir kavram, 'space situational
awareness' (uzay durumu farkýndalýðý),
kapsamýnda da uzay havasýnýn önemli
bir rolü vardýr. Ancak, unutmamalýyýz
ki, uzay çaðý, çok genç bir çað ve Yer'e
Yakýn Uzay'ý anlamamýz için yapýlacak
daha çok çok iþ vardýr."

ODTÜde
Biyomedikal
Mühendisliði
Ulusal Toplantýsý
(Biyomut 2008)
On iki yýldýr Boðaziçi Üniversitesi,
Biyomedikal Mühendisliði Enstitüsü
tarafýndan düzenlenmekte olan
Biyomedikal Mühendisliði Ulusal
Toplantýsý (BÝYOMUT), bu yýl, 29 - 31
Mayýs 2008 tarihlerinde, ODTÜ Kültür
ve Kongre Merkezi'nde; Üniversitemiz
Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomedikal
Mühendisliði Anabilim Dalý'nýn ev
sahipliðinde gerçekleþecek. Biyoelektrik Mühendisliði, Biyomekanik,

Bundan sonraki BÝYOMUT toplantýlarýnýn
koordinasyonu için; her alandan
temsilcilerin katýlýmýyla bir Ulusal Komite
oluþturulmasý ve kurumsallaþma
amacýyla bir Toplantý Düzenleme
Yönergesi geliþtirilmesi BÝYOMUT
2008'de tartýþýlacak ve olgunlaþtýrýlacak
konulardan biridir.
Biyomalzeme ve Biyomoleküler
Mühendisliði'nin tematik alanlar olarak
belirlendiði toplantýda; Klinik Mühendisliði ve Biyomedikal Mühendisliði
eðitimi konusunda yapýlan inceleme ve
araþtýrmalarýn yaný sýra Biyomedikal
Mühendisliði'nin dört temel araþtýrma
alanýnda bildiriler sunulacak.

haberodtü
Bu Haftanýn ekidir.

Orta Doðu Teknik Üniversitesi
Adýna Sahibi
Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut

Biyomedikal Mühendisliði; temel bilimler,
mühendislik ve týp bilimlerini çok disiplinli
etkinliklerle birleþtiren, amacý insan
saðlýðý ve hizmetlerini iyileþtirmek olan
bir araþtýrma alanýdýr. Bu alanda her yýl
yapýlmakta olan ulusal toplantýlar,
araþtýrmacýlarýn bilgi birikimini ve
araþtýrma potansiyelini sergilemekte ve
her toplantý; gelecekte yapýlacak
araþtýrmalarýn motivasyon kaynaðý
olmaktadýr. Toplantýlardaki eðitim
seminerleri, konuyla ilgili bilgi eksiklerini
tamamlamak için, kaçýrýlmamasý
gereken etkinlikler olacaktýr.

Yayýn Kurulu
Prof. Dr. Bilgehan Ögel (Sorumlu Müdür)
Serpil Savaþ
Aylin Turgut
Emre Çalýþkan

Toplantý Baþkaný ve ODTÜ ElektrikElektronik Mühendisliði Öðretim Üyesi

Tel: 210 35 34 / 210 38 01
e-mail: savass@metu.edu.tr
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