
MARS’TA HELİKOPTER 
UÇURDUK

NASA ve d!"er b!rkaç uzay ajansının Mars yö-
rünges!ndek! araçları sayes!nde, Mars yüzey!nden ve 
çevres!nden b!zlere sürekl! b!lg!ler akıyor. Tab!! yörün-
ge araçları uzaktan !zled!kler!nden dolayı büyük resm! görmek 
!ç!n !deal olsa da bunların çözünürlükler! sınırlı. Yüzey üzer!nden 
detaylı b!lg!ler! ö"renmek !ç!n ancak yüzeye !nmek ve orada de-
neyler yapmak gerek!yor. #$te bu yüzey araçlarının en sonuncusu 
olan NASA’nın Perseverance (Az!m) roverı sıradan b!r c!p büyüklü-
"ünde olsa da, !ç!nde çok farklı ve gel!$m!$ deney düzenekler! var. 
Bunların yanında ana m!syonu etk!lemeyecek bazı demo araçları 
da eklenm!$ durumda. En öneml!ler!nden b!r!s! de “Mars Hel!kop-
ter! Ingenu!ty”. Bu demo araçları tam kapas!tede büyük sonuçlar 
beklen!len araçlar de"!l. Sadece çalı$mazsa neden çalı$madı"ı 
ara$tırılacak, çalı$ırsa da gelecektek! m!syonlarda daha büyük-
ler!n!n ana m!syonlara eklenmek üzere planlaması sa"lanacak. 

Mars Hel!kopter! Ingenu!ty

N!san ayı ortasından !t!baren b!r ay boyunca Mars Hel!kopter!, m!s-
yondak! en d!kkat çek!c! eklent! olarak görev yaptı ve dünya bası-
nının da büyük !lg!s!n! çekt!. Çünkü dünyada !lk defa kontrollü b!r 
$ek!lde b!r hava aracını 1903 yılında W!lbur ve Orv!lle Wr!ght Kar-
de$ler gerçekle$t!rm!$t!. Mars Hel!kopter! !le beraber 118 yıl sonra 
!lk defa ba$ka b!r gezegende kontrollü b!r uçu$ gerçekle$t!r!lecekt!. 
Hel!kopter takımı bu benzetmey! basın konferanslarında duygusal 
olarak sürekl! vurguladılar. Wr!ght Karde$ler’!n !lk yaptı"ı uçak, 36 
metrey! 12 san!yede uçmu$tu. #lg!nç b!r detay ver!rsem; bu !lk uçak-
tan küçük b!r kuma$ parçası hatıra olarak kes!l!p, hel!kopter!n altına 
yapı$tırıldı.

Mars’ta hel!kopter uçurmak gerçekten çok zor b!r !$. Bunun en bü-
yük sebeb!, Mars’ın atmosfer! Dünya’nın atmosfer!n!n 100’de b!r! 
kadar daha !nce oldu"undan dolayı, Mars yüzey!ndek! atmosfer 
basıncı da a$ırı dü$ük. Mars’tak! yüzey ortamını Dünya’dak! atmos-
fer ko$ullarıyla kar$ıla$tırırsak, b!z!m 30 km yukarıda uçak ya da he-
l!kopter uçurmaya çalı$mamız g!b! b!r durum söz konusu. Yüzeyde 
b!le atmosfer materyal! çok az oldu"undan dolayı hel!kopter!n ha-
vayı a$a"ı !t!p, kend!s!n! yukarı kaldırması çok zor. O nedenle perva-
neler!n a$ırı hızlı dönmes! gerek!yor. Dak!kada 2.400 kez dönen bu 
pervaneler, Dünya’dak! hel!kopterlerden 8 kat daha fazla dönüyor-
lar. Büyüklü"ü b!r peçete kutusu kadar olan hel!kopter!n !ç!nde s!s-
tem b!lg!sayarı, !let!$!m anten!, Güne$ enerj!s! panel! derken toplam 
a"ırlı"ı Mars’ta 0,68 kg (Dünya’da 1,8 kg)’ı buluyor. 

Aracın enerj!s! Güne$ enerj!s! panel! tarafından doldurulan p!llerle 
sa"lanıyor. Gün boyunca p!ller dolduruluyor ve enerj!n!n büyük kıs-
mı hel!kopter!n so"uk Mars ko$ullarında ayakta durması !ç!n harca-
nıyor. Çünkü gece sıcaklı"ı -90 sant!grat dereceye kadar dü$tü"ün-
den dolayı, burada en büyük sorun donmadan hayatta kalab!lmek.

"lk Test Uçu#ları

Mars Hel!kopter! Ingenu!ty, Mars’ta 19 N!san’dan, 7 Mayıs’a kadar 
toplam be$ uçu$ gerçekle$t!rd!. Bu uçu$larda yukarıya kalkı$, gü-
venl! !n!$ ve yatayda hareket etme g!b! standart testler vardı. He-
l!kopter!n !lk !k! test! b!r dak!kadan azdı, d!"er testler de !k! dak!-
kayı geçmem!$t!. Mars !le Dünya arası mesafeden dolayı !let!$!m 
gec!kmes! on dak!kadan fazla sürdü"ünden dolayı, bütün !$lemler 
otonom olarak gerçekle$mek zorundaydı. Hava ve rüzgâr durumu, 
öncek! günlerle kıyaslanarak olaysız hava durumu olacak gün-
ler seç!ld!. Uçu$tan saatler önce de bütün komutlar gönder!ld! ve 

hel!kopter, Mars’ın ö"le vak!tler!nde kend! kend!ne pervaneler!n!  
çalı$tırdı. Uçu$ çok kısa sürdü"ünden, o anda orada neler oluyor 
k!msen!n b!lmes!ne !mkân yoktu. Uçu$ b!tt!kten sonra çek!len gö-
rüntüler ve uçu$a a!t ver!ler önce Perseverance’a gönder!ld!, sonra 
da aracın üzer!nden geçen uydularımıza yakalandı"ında da s!nyal-
ler uyduya gönder!ld! ve oradan da Dünya’ya geld!. Kısaca uçu$ların 
sonuçları takım !ç!n tamamen sürpr!z oldu deneb!l!r. Uçu$ !ç!n ö"le 
saat! seç!ld! çünkü uçtu"undan dolayı p!ller azalsa da gece ısıtmak 
!ç!n p!ller!n günün kalan kısmında Güne$ enerj!s! !le dolması ge-
rek!yordu. Uçu$ !ç!n düzlük b!r alan bulunduktan sonra bu alana 
y!ne Wr!ght Karde$ler’e atıf yapılarak, “Wr!ght Brothers A!rf!eld” !sm! 
ver!ld!. Bu uçu$u !zlemek !ç!n Perseverance roverı alana 60 metre 
uzaklıkta b!r bölgeye konu$landırıldı. Buraya da JPL’!n Mars prog-
ramında uzun yıllar çalı$mı$ ve Perseverance fırlatıldıktan hemen 
sonra vefat eden Jacob Van Zyl adına “Van Zyl Overlook” adı ver!ld!.

#lk üç uçu$, sadece hel!kopter!n çalı$ab!l!rl!"!n! göstermes! açısın-
dan çok öneml!yd!. Onun !ç!n pek r!sk almadan sadece yapılab!l!rl!-
"e odaklandılar. Öte yandan bütün dünyadan meraklılar ve medya 
ajansları, sosyal medyadan !lk uçu$un nasıl geçt!"!n! merak ed!-
yorlardı. Onun !ç!n JPL’den canlı yayın açıldı. Tab!! y!ne de yukarıda 
söyled!"!m sebepten dolayı uçu$ saatler önce gerçekle$m!$ olsa 
da !lk görüntünün alındı"ı an m!lyonlarca k!$! tarafından !zlend!. 
Sonrak! testler daha zorlu testler olsa da basın tarafından sürekl! 
payla$ılmadı. Aynı Apollo 11’! bütün dünya tak!p ederken, Apollo 
17’n!n Ay’a g!d!$! gazeteler!n b!r!nc! sayfasında yer alamaması g!b! 
h!ssett!m. Ama heps! ba$arıldı. 

19 N!san’dak! !lk uçu$ta sadece 3 metre yukarı kalktı ve 39 san!ye 
boyunca havada kalarak a$a"ı !nd!. #k!nc! uçu$unda 5 metre yuka-
rı kalktı ve yatayda da 4,3 metre g!derek 52 san!ye havada durdu. 
Üçüncüde !se y!ne 5 metre yukarı kalktı ama bu sefer 50 metre ya-
tayda uzakla$ıp ger! döndü. Bundan sonrak! !k! test uçu$u !se per-
formans uçu$larıydı. Yan! dördüncü uçu$unda 5 metre yukarı kalkıp 
133 metre uzakla$tı ve kalktı"ı noktaya ger! döndü. Be$!nc! uçu$un-
da !se 10 metre kalktı ve yatayda 129 metre g!derek ba$ka b!r nok-
taya !nd!. Normalde hel!kopter programı bu be$ uçu$un ardından 
tamamen b!t!r!lecekt!, ama hel!kopter “Ben!m hâlâ yapaca"ım çok 
$ey var,” derces!ne !y! performans gösterd!. Bu nedenle önümüzde-
k! haftalarda her b!rkaç haftada b!r kez olmak üzere yen!den uçu$ 
testler! yapılması planlanıyor. Tab!! Perseverance çok uzakla$ırsa an-
ten!yle !let!$!m güçle$ece"!nden, b!r süre daha kuyruk g!b! takılab!-
l!r. Ne kadar daha dayanab!lece"!n! hem so"uktan korunması hem 
de Perseverance’ın rotası bel!rleyecek.

Mars Hel!kopter! Ingenu!ty !le ba$ka b!r gezegende !lk defa b!r hava 
aracını kontrollü b!r $ek!lde çalı$tırmı$ olduk. Tar!h k!taplarında yer 
alacak b!r mühend!sl!k ba$arısına böylece hep beraber tanık olduk. 
N!ce ba$ka hava araçlarının d!"er gezegenler ve uydularda görmek 
üm!d!yle.

*Bu yazıdak! dü$ünceler tamamen kend! dü$ünceler!md!r ve 
NASA, Jet Propuls!on Laboratory veya Caltech’! ba"lamaz.
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