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Geliﬂmiﬂ sanayi ülkeleri sera gazlar›
sal›m›ndan kaynaklanan küresel
›s›nmay› önlemek için ayak
sürüyedursunlar, Avustralya, yarat›c›
bir yöntemle sera etkisinden büyük
çapta enerji üretimi için
yararlanman›n haz›rl›klar›n›
yap›yor.
EnviroMission adl› bir "yeﬂil
enerji" firmas›n›n uygulamaya
koymak için ilk ad›mlar› att›¤›
proje, yarat›c› oldu¤u kadar
görkemli de: Dünyan›n en yüksek
kulesinin inﬂas›n› da içeriyor.
Çölde inﬂa edilecek kulenin
yerden yüksekli¤i bir kilometre
olacak. Bu, Toronto’daki CN
kulesinin yüksekli¤inin iki kat›.
Görkem aç›s›ndan kulenin taban› da,
doru¤undan aﬂa¤›
kalm›yor. EnviroMission, yerde
çöl üzerinde çap› beﬂ kilometre
olacak bir sera kurmay› planl›yor.
‹çeride ›s›nan hava, seran›n e¤imli
tavan› boyunca yükselerek kulenin
içine akacak ve burada bulunan 32 dev
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X-Iﬂ›n› ﬁimﬂekleri
ﬁimﬂekler X-›ﬂ›n› yayar m›?
Bilimadamlar›, uzun süredir havada
kalan bu sorunun yan›t›n› art›k
"evet" biçiminde verebiliyorlar.
ﬁimﬂek araﬂt›rmalar›nda yeni bir
devir açmaya aday bir yöntemden
yararlanan bilimadamlar›, f›rt›nal› bir
havada ﬂimﬂek için gerekli yapay
koﬂullar› oluﬂturduktan sonra,
ﬂimﬂe¤in (görünen ›ﬂ›k
dalgaboylar›nda) "çakmas›ndan"
hemen önce yüksek ölçeklerde
elektronik radyasyon ölçmüﬂler. Elde
edilen bulgular, do¤al yolla oluﬂan
ﬂimﬂeklerde X-›ﬂ›n› belirleyen yeni bir
tak›m gözlemleri do¤rular nitelikte.
Küçük bir roket yard›m›yla
gerçekleﬂtirilen deneylerin sa¤lad›¤›
verilerden yola ç›kan araﬂt›rmac›lar,
(x-›ﬂ›nlar›n› tetikledi¤i düﬂünülen)

hava ayr›ﬂmas›n›n, hem ﬂimﬂekler,
hem de öteki atmosfer olaylar›nda
önemli rol oynayan bir süreç
oldu¤unu düﬂünüyorlar. X-›ﬂ›nlar› ve
öteki elektronik radyasyon, güçlü
elektrik alanlar›n›n ﬂimﬂeklerin
"öncü" evresinde elektronlar›
harekete geçirmesiyle ortaya ç›k›yor.
Bu evre ﬂimﬂek için bulutlardan yere
do¤ru bir yol aç›yor.
Foto¤rafta, yapay olarak tetiklenmiﬂ
bir ﬂimﬂek görülüyor. ﬁimﬂek, f›rt›nal›
havada bir rampadan f›rlat›lan ve
ard›ndan yere ba¤l› bir iletken tel
sürükleyen küçük bir roket
taraf›ndan tetikleniyor. Düz çizgi,
aﬂ›r› yük nedeniyle patlayan tel.
K›vr›k çizgilerse, haz›rlanan oluktan
akan do¤al deﬂarjlar.

türbini çal›ﬂt›racak. Firma
yetkililerine göre, türbinlerin
üretece¤i güç 200.000 evin
gereksinmesini karﬂ›lamaya yetecek
düzeyde.
‹ﬂin güzel taraf›, orta büyüklükte bir
kenti ›s›t›p ayd›nlatmaya yetecek olan
enerji, herhangi bir at›k üretmeyecek;
tümüyle temiz olacak. Oysa, ayn›
düzeyde güç üretecek bir termal

bulunuyor. ﬁirketin yönetim kurulu
baﬂkan› Roger Davey vakit geçirmeye
niyetli görünmüyor. Dünyada güneﬂ
enerjisinden yararlanma alan›nda ilk
ciddi ve göze al›nabilir maliyette
projeyi en k›sa zamanda yaﬂama
geçirmeyi tasarlayan giriﬂimci, ilk
kulenin inﬂaat›n›n bu y›l içinde
baﬂlayaca¤›n› belirtiyor. "‹ﬂlerin
yolunda gitmesi halinde" Davey
2010 y›l›na kadar dört ayr› kule
santral daha inﬂa etmeyi
planl›yor.
Giriﬂimcinin iddial› hedeflerine
karﬂ›n, proje öteki uzmanlar
aras›nda ihtiyatl› bir iyimserlikle
karﬂ›lanm›ﬂ görünüyor.
Massachusetts Üniversitesi (ABD)
Yenilenebilir Enerji
Laboratuvar›’ndan mühendis
James F. Manwell’e göre
projenin çekicili¤i basitli¤inde.
Manwell kule santral›n iﬂleyiﬂ
mekanizmas›n›n, Dünyan›n do¤adaki
güneﬂ enerjisinden yararlanarak
rüzgâr üretmesinin mikro ölçekli bir
uygulamas› oldu¤unu vurguluyor.
Ama araﬂt›rmac›ya göre sistemin
güvenilirli¤i ve ekonomikli¤i
konusunda henüz bir ﬂey söylemek
güç.

enerji santral›n›n bir y›lda atmosfere
salaca¤› sera gaz› toplam›n›n 830.000
tonu bulaca¤› hesaplan›yor.
EnviroMission, "kule santral›"n›n
maliyetini 467 milyon dolar olarak
hesapl›yor. Ancak, öyle görülüyor ki
maliyet fazla sorun olmayacak.
Avustralya Hükümeti de projeye
destek sa¤layaca¤›n› aç›klam›ﬂ
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