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Bugüne dek petrol ya

da kahve için çok kere-

ler “kara alt›n” yak›flt›r-

mas› yap›lm›flt›. Art›k bu

benzetme gerçek oluyor.

Bilim, simsiyah alt›n

üretmeyi baflard›.  Gelifl-

tirilen bir yöntemle yal-

n›zca alt›n›n de¤il, her-

hangi bir metalin de yüzeyi karart›labiliyor. Amerikal›

araflt›rmac›lar metallerin yüzeyine çok k›sa bir süre

içinde yüksek enerjili lazer ›fl›n› gönderdiklerinde, me-

talik parlakl›¤›n kayboldu¤u ve yüzeyin kararmaya bafl-

lad›¤›n› görmüfller. Metal yüzeye femtosaniyeler (sani-

yenin katrilyonda biri) süresince uygulanan lazer at›m›

bu ifllem için yeterli oluyor. Araflt›rmac›lar bu yolla yal-

n›zca farkl› tasar›mlara sahip alt›n modelleri de¤il, ayn›

zamanda daha geliflmifl günefl panelleri ve yak›t hücre-

leri elde etmeyi planl›yorlar.

New York’taki Rochester Üniversitesi araflt›rmac›lar›

Chunlei Guo ve çal›flma arkadafllar›, titanyum-safir la-

zer kullanarak çeflitli parlak metal yüzeylere 65 femto-

saniyelik ›fl›n›m uygulam›fllar. “Femtosaniyelik birkaç

at›mdan sonra metalin yüzeyinin nano ölçekli de¤iflti¤i-

ni gördük,” diyor Guo. “Nanoboyutta oluflan yar›klar

ve yükseltiler, metale vuran ›fl›¤›n k›r›n›m›n› farkl›lafl-

t›rd›, böylece daha koyu renkli bir metal elde ettik.”

Bu yolla yap›lan deneyler bak›r, alt›n, platin, alümin-

yum, pirinç, titanyum ve tungsten üzerinde denenmifl.

Elektron mikroskobuyla metalin yüzeyi incelendi¤inde,

ultra k›sa at›mlar›n metal yüzeyinde çok küçük miktar-

da erimeye yol açarak nanoyap›lar›n oluflumuna neden

oldu¤u görülmüfl. Lazer at›m› daha uzun süre uygu-

land›¤›nda bu yap›lar›n bozuldu¤u ve metalin istenen

özelli¤ini kaybetti¤i ortaya ç›km›fl.

Bu sonuçlar›n farkl› uygulamalar› olabilece¤i düflü-

nülüyor. Günefl panellerinin yan› s›ra, teleskoplarda ih-

tiyaç duyulan duyarl› ›fl›k alg›lay›c›lar› elde edilebilir.

Bu metaller askeri amaçlarla da kullan›labilir.  Radar

ve k›z›lötesi ›fl›nlar› emen metal plakalar sayesinde

saptanmas› zor askeri araçlar üretilebilir.

Sat›n ald›¤›n›z meyvelerin taze olup olmad›¤›n› ya

da ne kadar süre dayanaca¤›n› bilmek önemli bir fley.

Bunu ilk bak›flta anlamak her zaman mümkün

olmayabiliyor. Arizona Üniversitesi’nden Mark Riley,

bu konu üzerinde çal›flan bir araflt›rmac›. Riley,

gelifltirdi¤i bir etiket yard›m›yla meyvelerin tazeli¤ini

ölçüyor. Etilene duyarl› olan etiketler, meyveler

olgunlaflt›kça etilen aç›¤a ç›kmas› prensibine göre

çal›fl›yor. Meyveler tazeyken beyaz renkli olan

etiketler, bozulma bafllad›kça koyu mavi bir hale

bürünüyor. A¤›rl›kl› olarak elmalar üzerinde denenen
bu buluflun gelifltirilerek 2008 y›l›nda ticari

kullan›ma geçirilmesi planlan›yor.

Taze Meyveler

Kara Alt›n

Femtosaniyelik lazer at›mlar› metallerin yüzeyinde nanoölçekli
de¤iflikliklere neden oluyor.

Deneyler s›ras›nda titanyum-safir la-
zer kullan›lm›fl

Chunlei Guo bu araflt›rman›n bafl›nda bulunuyor.
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Bir insan yaraland›¤›nda, bu duruma

uyum sa¤lamaya ve yaralar›n›

iyilefltirmeye çal›fl›r. Uzun zamand›r

robotlar hakk›nda söylenense, hasar

gören bir robotun her zaman ilk

bafltaki emirlere uyaca¤› ve hasara

uyum sa¤layarak görevini

sürdüremeyece¤i yönündeydi. Cornell

Üniversitesi araflt›rmac›lar› bu görüflü

de¤ifltirecek bir çal›flma yürütüyorlar.

Bu çal›flmada, robotlara önce yürüme;

ö¤retiliyor ard›ndansa topallama.

Böylece bacaklar›ndan birini kaybeden

bir robot bu yeni duruma uyum

sa¤layarak topallamaya bafllayabiliyor.

Deneme çal›flmalar› s›ras›nda kullan›lan,

s›radan bir dört bacakl› robotmufl. Yine

de araflt›rmac›lar bu robotun üzerinde denedikleri

algoritmay› daha da karmafl›klaflt›rarak hem Dünya

d›fl› robot görevlerinde, hem de insan ve hayvan

davran›fllar›n› aç›klamada kullanmay› düflünüyorlar.

Araflt›rmac›lar, robotlara kat› komutlar vermektense,

t›pk› bebeklerin ya da hayvan yavrular›n›n yapt›¤› gibi,

onlar›nda bafllang›çtan itibaren kendi hareketlerini ve

bedenlerinin yap›s›n› keflfetmelerinin daha baflar›l›

sonuçlar verece¤i görüflündeler. Proje üzerinde çal›flan

robotik uzmanlar›, bugüne dek üretilen bütün

robotlar›n laboratuvarlarda tasarland›klar› sabit model

üzerinden çal›flt›klar›n› ve bu modellerini

koruduklar›n› söylüyorlar. Oysa, bu yeni çal›flmayla

robot tasar›m›nda yepyeni bir düflünce hakim oluyor:

çevresine ve koflullara uyum sa¤layabilen robotlar.

Cornell Üniversitesi araflt›rmac›lar› bu düflünce

üzerinde birçok deneme yapm›fllar ve yapmay› da

sürdürüyorlar. Mars görevleri s›ras›nda bir flekilde

parçalar›ndan biri ifllemez hale gelen robotlar›n görev

yapamaz hale gelmek yerine koflullar›na uyum

gösterebilecekleri ve çal›flmay› sürdürebileceklerini

söyleyen robotikçiler, bu alanda pek çok uygulama

f›rsat› bulunabilece¤i kan›s›ndalar.

Kimi zaman radyodan gelen bir müzi¤e efllik

ederken, sanki elimizde bir gitar varm›fl da bu hayali

gitar› çal›yormufl gibi yapar›z. Belki de art›k bunun

için yapard›k demeliyiz; çünkü Avustralyal›

araflt›rmac›lar giyilebilir bir gitar tasarlayarak bu

düflümüzü gerçe¤e dönüfltürdüler bile. Avustralya

Bilimsel Araflt›rmalar Kuruluflu CSIRO’nun Tekstil ve

Elyaf Teknolojileri Bölümü’nden Richard Helmer,

kullan›c›lar›n giyece¤i özel bir gömlek yard›m›yla

sanal bir gitar› çalabilece¤ini duyurdu. Buluflun temel

düflüncesi, giysilerin kol k›sm›na yerlefltirilen al›c›lar

sayesinde, kuca¤›n›zda gitar varm›fl gibi yapt›¤›n›z

hareketlerin alg›lan›p, özel bir program arac›l›¤› ile

bunlar›n önceden tan›mlanm›fl sesler ile

efllefltirilmesine dayan›yor. Giyilebilir gitar, kablosuz

iletiflim kullanarak verileri bir bilgisayara gönderip ses

format›na çeviriyor. 

Bu yolla herkesin gitar çalabilece¤i, giyilebilir gitar›

kullanmak için müzik bilgisine gerek olmad›¤›

söyleniyor. Kollar›n her k›vr›lma hareketine duyarl›

olan al›c›lar, sol kolun nota seçmesi ve sa¤ kolun da

çal›nan notay› çalmas› basit mant›¤›yla çal›fl›yor.

Üstelik bu elbise, gitarc›y› peflinden sürükledi¤i

kablolardan da kurtarm›fl oluyor. Araflt›rmac›lar baz›

vurmal› çalg›lara da uygulad›klar› bu teknolojiyi

gelifltirmeyi sürdüreceklerini belirtiyor.

Giyilebilir Gitar

Kendini Onaran Robotlar
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