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7. SINIF
UZAY ARAÞTIRMALARI-1

Ad Soyadý:
1.

..................................................

Sýnýf / No:
4.

Aþaðýdakilerden hangisi uzay kirliliðine sebep olmaz?
A) Uzay mekiði parçalarý

....................

Puan:

..........

Türk dünyasýnýn yetiþtirdiði çok ünlü gökbilimciler
vardýr. Bu bilim adamlarýnýn çalýþmalarý hala bir çok
üniversite de okutulmaktadýr.
Aþaðýdaki bilim adamlarýndan hangisi Türk dünyasýnýn ünlü gökbilimcileri arasýnda sayýlamaz?

B) Yapay uydular
C) Uzay istasyonlarý

A)
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2.

Uzay kirliliði

neden olabilir
Y

C)

Yukarýdaki kavram haritasýna göre X, Y ve Z sembollerinden herhangi birinin yerine hangi seçenekte verilen yazýlamaz?
A) Uzay mekikleri
B) Yapay uydular
C) Doðal uydular
D) Uzay istasyonlarý

D)

Z

5.

Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi uzay kirliliðinin yol açabileceði sorunlar ve kirliliði önlemeye
yönelik tedbirler arasýnda sayýlamaz?
A) Kirliliðe sebep olan nesneler, Dünya’ya gelen
Güneþ ýþýnlarýný tutarak Dünya’nýn soðumasýna
sebep olabilir.
B) Atýk maddelerin haberleþme uydularý gibi insanlar için faydalý uydulara çarparak zarar verebilir.

Uzay araþtýrmalarý ilk olarak çýplak gözle yapýlmýþtýr.
Daha sonra daha nitelikli araþtýrmalar yapmak için
araçlar ve aletler geliþtirilmiþtir.
Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi günümüzde
uzay araþtýrmalarý için kullanýlan teknolojik ürünler arasýnda sayýlmaz?

İZ
İN

Uzay çalýþmalarý yapan ülkeler, uzayý kirletmektedirler. Dünyamýzýn yörüngesinde dolanan ömrünü tamamlamýþ uydular, mekik parçalarý, yakýt tanklarý kirlilik oluþturmaktadýr.
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X

3.

B)

AZ

D) Meteorlar

6.

A) Uzay mekiði

B) Uydu

C) Astronot giysisi

D) Jet uçaðý

Bir astronotun uzayda hayatýný devam ettirebilmesi için üzerindeki giysinin;
I. Oksijen ihtiyacýný karþýlamasý
II. Sýcaklýðý ayarlayabilmesi
III. Zararlý ýþýnlarý tutmasý
özelliklerinden hangileri taþýmasý gerekir?

C) Uzay çöpleri Dünya’ya düþürülerek kirlilik engellenebilir.

A) Yalnýz I

B) Yalnýz III

D) Ömrünü tamamlayan uydular geri getirilebilir.

C) I ve II

D) I, II ve III
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9.

Dünya yörüngesinde 35 milyon civarýnda araç ve
araç parçasýndan oluþan çöp olduðu tahmin edilmektedir.

11/08/94

Türksat 1B haberleþme uydusu 42° Doðu
yörüngesine baþarýyla yerleþtirildi.

10/10/94

Türksat 1B yörünge testlerinin ardýndan
hizmete girdi.

10/07/96

Türkiye‘nin ikinci uydusu Türksat 1C, 31°
Doðu yörüngesine yerleþtirildi.

11/01/01

Türksat 2A uydusu Kourou Üssü‘nden
Ariane 4 roketiyle uzaya fýrlatýldý.

13/06/08

Türksat 3A haberleþme uydusu, Fransýz
Guyanasý’ndan fýrlatýldý.

26/04/13

Türkiye’nin ilk alçak yörünge haberleþme
uydusu Türksat-3USAT, Çin’in Jiuquan
þehrinden uzaya fýrlatýldý.

14/02/14

Türksat 4A, Kazakistan Baykonur’dan
Proton roketiyle uzaya gönderildi.

Buna göre,
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Þekilde uzay kirliliðinin yýllara göre deðiþen miktarýný
gösteren grafik verilmiþtir.

I. 1950 yýlýnda uzay kirliliði görülmemiþtir.

16/10/15

III. Uzay araþtýrmalarý 2010 yýlýnda son bulmuþtur.
ifadelerinden hangileri çýkarýlabilir?

D) II ve III

C) I ve II

Sovyetler Birliði tarafýndan üretilip Dünya’nýn etrafýndaki yörüngeye yerleþtirilen ilk uydu olan Sputnik-1
ile “uzay çaðýnýn” baþladýðý kabul edilir. Sputnik-1 uydusu ile yörüngeye girme, yörüngedeki uyduyu optik
ve radyo sinyalleri ile takip etme testleri yapýlmýþ,
radyo sinyallerinin atmosferdeki yayýlýmý ve atmosferin yoðunluðu hakkýnda bilgi elde edilmiþti. Moskova
Radyosu, 26 Ekim 1957’de uydunun bataryalarý tükendiði için iletiþimin kesildiðini duyurmuþtu. 92 gün
boyunca Dünya çevresinde 1440 tur atan Sputnik-1
uydusu, 04 Ocak 1958’de Dünya atmosferine girmiþ
ve yanarak yok olmuþtu.
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8.

B) Yalnýz III

Buna göre,

I. Yapay uydular uzayda yörüngeye fýrlatýlan insan
yapýmý araçlardýr.
II. Yapay uydularýn görev ömrü vardýr.
III. Sputnik-1 uydusuna güneþ panelleri yerleþtirilmiþ olsaydý daha uzun süre görev yapabilirdi.
ifadelerinden hangileri söylenebilir?
A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III
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II. 1960 yýlýndan sonra uzay kirliliði artmýþtýr.

A) Yalnýz I

AZ
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Türksat 4B haberleþme uydusu, Baykonur Uzay Üssünden fýrlatýldý.

Türkiye’nin uzaya gönderdiði uydu tarihçesine
bakýlarak aþaðýdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Türkiye’nin tüm haberleþme uydularý ülkemizden
fýrlatýlmýþtýr.
B) Uzaya gönderilen tüm yapay uydularýmýz aktif
olarak görev yapmaktadýr.
C) Her yýl düzenli olarak yapay uydularýmýz uzaya
fýrlatýlmýþtýr.
D) Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B haberleþme uydularýmýzdýr.

10. Aþaðýda verilen araçlarýn tanýmlarýndan hangisi
yanlýþtýr?
A) Uzay roketi: Belirli bir hedefi olan, uydu veya
uzay araçlarýný uzaya yollamak için kullanýlan
araçlardýr.
B) Uzay istasyonu: Gök cisimlerine veya uzay boþluðuna gönderilerek uzayda bilimsel veri toplayan insansýz robotik uzay araçlarýdýr.
C) Uzay mekiði: Uzaya ve uzay istasyonlarýna gidip
gelmeyi saðlayarak defalarca kullanýlabilen araçlardýr.
D) Yapay uydu: Haberleþme, konum belirleme
(GPS), hava durumu tahmini, uzayýn ve yeryüzü
þekillerinin gözlemlenmesi, askeri ve daha birçok
alanda kullanýlmak üzere tasarlanan, Dünya ya
da gezegenlerin yörüngelerine yerleþtirilen uzay
araçlarýdýr.
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NASA araþtýrmacýlarýna göre Dünya’nýn etrafýndaki uzay araçlarýnýn
birçoðunun hareket ettiði yörüngedeki (LEO) kalýntýlarýn yoðunluðu,
zincirleme çarpýþmalarý tetikleyecek seviyeye ulaþtý bile. Kessler
Sendromu olarak isimlendirilen bu durum uzaydaki insan kaynaklý
kalýntýlar arasýndaki çarpýþmalarýn çok sayýda yeni parçacýk oluþmasýna, dolayýsýyla çarpýþma riskinin katlanarak artmasýna yol açmasý olarak açýklanabilir. 2013 yýlýnda gösterime giren Gravity (Yerçekimi) filminin konusu da uzaydaki bu zincirleme çarpýþmalarýn yol
açabileceði tehlikelerdi. Filmde Uluslararasý Uzay Ýstasyonu’nda görevli astronotlarýn Hubble Uzay Teleskobu’nu onardýklarý sýrada bir
Rus füzesi tarafýndan vurulan, ömrünü tamamlamýþ bir uydunun enkazýnýn sebep olduðu zincirleme çarpýþmalar; bu çarpýþmalar sonucu uzay istasyonunun ve yörüngedeki diðer birçok uzay aracýnýn zarar görmesi ve bu süreçte astronotlarýn Dünya’ya
dönme çabalarý anlatýlýyordu. Gerçekte buna benzer bir olayýn ortaya çýkýp çýkmadýðý sorusu aklýnýza gelebilir. Bu zamana kadar yörünge kalýntýlarý arasýnda gerçekleþen çarpýþmalarýn en önemlisi ABD’ye ait bir iletiþim uydusu olan
Iridium 33 ile Rusya’ya ait eski bir iletiþim uydusu olan Cosmos 2251 arasýndaki çarpýþmaydý. Ýki uydu 10 Þubat 2009
tarihinde yaklaþýk 790 km irtifada çarpýþtý. Her iki uydunun da parçalanmasýna neden olan bu olay sonrasýnda yörünge kalýntýlarýna farklý büyüklüklerde binlerce yeni parçacýk eklendi.
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çýkarýlamaz?
Verilen metinden aþaðýdakilerden hangisi çýkarýlamaz?

A) Yapay uydularýn uzayda çarpýþmasý, bilimsel çalýþmalara zarar verebilir.

B) Uzayda hareket eden uzay araçlarýnýn sayýsý arttýkça bu araçlarýn çarpýþma olasýlýðý da artar.
C) Uzaydaki bu tür çarpýþma kazalarýný engellemenin en etkili yolu, uzaydaki çöplerimizi temizlemek olabilir.
D) Uzay kirliliði 1957 yýlýnda ilk yapay uydu Sputnik-1’in uzaya gönderilmesinden sonra oluþmaya baþlamýþtýr.

Ýnsanlar, evreni keþfetme hayallerini hayata geçirmeye baþladýklarýndan beri,
Dünya’nýn dýþýnda da izler býrakýyor. Ruslar tarafýndan 1957 yýlýnda fýrlatýlan ve
dünyanýn ilk yapay uydusu olan Sputnik 1’den sonra uzaya yaklaþýk 6000 uydu
gönderildi. Ancak bu uydularýn sadece 1000’e yakýný þu an hizmet vermeye devam ediyor. Bu, uzayda bol miktarda çöpümüz olduðu anlamýna geliyor. Yani insan kaynaklý atýklar yeryüzünde olduðu gibi uzayda da sorun oluþturuyor.Dünya’nýn etrafýnda hareket eden parçacýklarýn büyük kýsmý insan kaynaklý atýklar ömrünü tamamlayan uydular, uzay araçlarýný taþýyan roket kalýntýlarý, fýrlatmadan sonra uzay aracýndan ayrýlan bileþenler- sonucu ortaya çýkýyor. Bu nedenle yörünge kalýntýlarý olarak da isimlendiriliyorlar. Yörünge kalýntýlarýnýn büyük
kýsmý tekrar Dünya’ya düþmesine (bazýsý atmosferde yanarak yok olurken bazýsý yerin yüzeyine ulaþýyor) raðmen bir kýsmý Dünya’nýn etrafýnda hareket ediyor. Dünya’nýn etrafýnda hareket eden
farklý büyüklerde milyonlarca kalýntý olduðu tahmin ediliyor. Bu parçacýklarýn hýzý saatte 30.000 km’ye ulaþabildiði için
çok küçük parçacýklar bile uzay araçlarýna büyük zararlar verebiliyor. ESA - Fotoðrafta saniyede 6,8 km hýzla (yaklaþýk 25.000 km/sa) hareket eden 1,2 cm çapýndaki bir topun 18 cm kalýnlýðýndaki metal bir levhaya çarptýðýnda neden
olduðu hasar görülüyor.
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12.

Verilen makalede aþaðýdakilerden hangisine deðinilmemiþtir?
A) Dünya'nýn ilk yapay uydusuna
B) Aktif olarak çalýþan yapay uydu sayýsýna
C) Uzay kirliliðinin uzay araçlarýna verdiði zararlara
D) Yörünge kalýntýlarýnýn tekrar kullanýlabilir hale getirilerek geri dönüþtürülmesine
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13. Uluslararasý Uzay Ýstasyonu’nda Geri Dönüþüm Nasýl Yapýlýyor?

Verilen makaleden,
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21 yýldýr Dünya’nýn çevresindeki yörüngesinde dolanan Uluslararasý Uzay Ýstasyonu (ISS) geçmiþten günümüze birçok
araþtýrmacý astronota ev sahipliði yapýyor. Çoðunlukla altý ay süren görevleri boyunca Dünya’dan uzakta kalan astronotlar, su ve hava gibi temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için ISS’nin özel sistemlerinden yararlanýyor.Astronotlara görev süreleri
boyunca yetecek kadar su ve hava uzay araçlarýyla istasyona taþýnabilir ancak istasyonda yeterli saklama alaný bulunmadýðý için bu uygulanabilir bir çözüm deðildir. Bu soruna çözüm bulmak için ISS mühendisleri istasyonda su ve hava
döngüsünü saðlayan sistemler geliþtirmiþ. Bu sistemler suyu %90 oranýnda, havayý ise %40 oranýnda geri dönüþtürebiliyor. Peki, bu sistemler nasýl çalýþýyor? Su geri dönüþüm sistemi iki düzenekten oluþur. Bunlar idrar iþleme düzeneði
ve su iþleme düzeneðidir. Ýlk aþamada istasyonda açýða çýkan idrar ince borularla idrar iþleme düzeneðine aktarýlýr. Ýdrar
iþleme düzeneðinin içinde basýnç düþüktür. Bu nedenle suyun kaynama noktasý düþer ve idrardan buharlaþarak ayrýlýr.
Buharlaþan su arýtma iþleminin sonraki aþamalarý için su iþleme düzeneðine gönderilir. Bu düzenekte kirletici özellikteki diðer gazlardan ve katý parçacýklardan arýndýrýlan su yüksek sýcaklýklara ýsýtýlarak içindeki mikroorganizmalarýn yok
edilmesi saðlanýr. Astronotlardan çýkan ter de havalandýrma yoluyla su geri dönüþüm sistemine aktarýlýr. Su geri
dönüþüm sisteminden elde edilen suyun bir kýsmý ise astronotlara oksijen saðlamasý için oksijen üretim sistemine gönderilir. Astronotlardan çýkan ter de havalandýrma yoluyla su geri dönüþüm sistemine aktarýlýr. Su geri dönüþüm sisteminden elde edilen suyun bir kýsmý ise astronotlara oksijen saðlamasý için oksijen üretim sistemine gönderilir. Dünya
genelinde kullanýlan günlük su miktarý ülkeden ülkeye deðiþiyor. Örneðin kiþi baþý günlük su tüketimi Kuzey Amerika’da
ortalama 400 litreyken, Avrupa’da ortalama 200 litre, Afrika’da Sahra Çölü’nün güneyinde kalan ülkelerin çoðunda bu
deðer 10-20 litreye kadar düþüyor. Türkiye’de bir insanýn su içmek, yýkanmak, el yýkamak veya diþ fýrçalamak gibi
ihtiyaçlarý için kullandýðý günlük su miktarý ise ortalama 217 litre. ISS’deki geri dönüþüm sistemi sayesinde astronotlarýn
günlük su tüketim miktarý ise yaklaþýk 11 litreye karþýlýk geliyor.

I. Uluslararasý uzay istasyonu, astronotlarýn yaþamlarýný devam ettirebileceði þekilde tasarlanmýþtýr.
II. Uluslararasý uzay istasyonunda geri dönüþümle atýk madde ve su tüketim oraný azaltýlmaktadýr.
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III. Uzay sondalarýnda da astronotlarýn yaþayabileceði ortam bulunmaktadýr.
yargýlarýndan hangileri çýkarýlabilir?
A) I ve II

1
2
3

4
5
6

B) I ve III

C) II ve III

7

10

8
9

11
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D) I, II ve III
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