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Suyla Ucuz Nanotüpler
Karbonun kola pipeti biçimli özel bir
molekülü olan nanotüpler, 13 y›l önce bir
Japon fizikçi taraf›ndan rastlant› sonucu
keflfedilmelerinden bu yana, nanoteknoloji
çal›flmalar›n›n taçs›z krallar›. Nedeni,
çelikten daha güçlü, buna karfl›l›k esnek
olmalar› ve elektri¤i iletebilmeleri. Bu
özellikleri onlara daha flimdiden kimyasal

Haval› Pencere
Avustralyal› mühendisler, özellikle kentlerin
yo¤un ifl merkezlerinde bulunan ve trafik
gürültüsü nedeniyle pencere
açamayan çal›flanlar›n sorununa
basit bir çözüm getirdiler: Nefes
alan pencere. Normal bir
pencerenin ortas›na
yerlefltirilen polikarbonat bir
tu¤la içindeki bir kanal,
havan›n içeriye girmesini
sa¤l›yor. Gürültünün de ayn›
yolu izlemesini önlemek içinse
kanala dik olarak çok say›da
tüp biçimli küçük kovuk
aç›lm›fl. Bu kovuklar›n a¤›zlar›
önünden geçen hava, tüplerin rezonans
yapmas›na yol aç›yor. Bu rezonans da
bas›nçta, ses dalgalar›n›n saç›lmas›na yol
açan küçük de¤iflimler yarat›yor ve trafik
gürültüsünün hava kanal›n›n sonuna
gelinceye kadar büyük ölçüde da¤›lmas›n›
sa¤l›yor. Araflt›rmac›lar, içeriye giren
gürültüyü %85 oran›nda kesti¤ini
söylüyorlar.
Technology Review, Kas›m 2004
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alg›lay›c›lardan ilaç iletme
sistemlerine, nanoölçekli
bilgisayar devrelerinden bir uzay
merdiveni projesine kadar
gerçekleflmifl, tasarlanm›fl ya da
hayal edilmifl pek çok kullan›m
alan› kazand›rm›fl.
Sorun, bir gram› için biçilen 500
dolar fiyat›n, alt›n›n fiyat›ndan
30 kat fazla olmas›. fiimdiyse,
yine Japon bilimcilerden kurulu
bir ekip, nanotüplerin maliyetini
ola¤anüstü düflürerek makro
uygulamalarda bile yayg›n olarak
kullan›lmalar›na olanak verecek
bir yöntem gelifltirmifl
bulunuyor. Yap›lan basit:
Standart nanotüp üretim
sürecine biraz su buhar› ilave
edivermek.
Nanotüpleri ilk keflfeden fizikçi
Sumio Iijima’n›n geçti¤imiz y›llarda
gelifltirdi¤i kimyasal buhar püskürtme
tekni¤inde, nanoparçac›k kristallerinin
bulundu¤u ve çok yüksek s›cakl›klara kadar
›s›t›lm›fl bir odac›¤a hidrokarbon gazlar›
enjekte ediliyor. Yüksek s›cakl›k
hidrokarbonlar› parçal›yor; bir gaz oluflturan
karbon atomlar› da birleflerek tüpleri
oluflturuyor. Bu süreçte sorun, nanotüplerin
katalizör üzerinde hemen oluflmaya
bafllamalar› gerekirken, katalizörlerin

Tren Kazalar›n›
Önleyici Radar
‹ngiltere’de özellikle hemzemin geçitlerde
meydana gelen tren kazalar›n›n artmas›
üzerine, güvenlik sistemleri uzmanlar›
radarla çal›flan bir engel uyar› düzene¤i
üzerinde duruyorlar. Trenlere monte
edilmesi düflünülen basit radar düzene¤i,

üzerini örten flekilsiz (kristalize olmam›fl) bir
karbon tabakas›n›n, nanotüplerin biçim
almas›n› engellemesi. Gerçi baflka
araflt›rmac›lar, odaya saf oksijen
püskürterek flekilsiz karbonu kald›rma
yöntemini bulmufllar; ama bu kez de oluflma
aflamas›ndaki nanotüpler h›zla oksitlenmeye
(yanmaya) bafllam›fllar. Sonunda, yeni
yöntemi gelifltiren Kenji Hata, daha zay›f bir
oksitlendirici kullanmay› ak›l etmifl. Ekip
suyu denemeye karar vermifl. Nedeni, suyun
karbonla h›zla tepkimeye girip
karbonmonoksit ve moleküler hidrojen
oluflturmas›. Hata, düzenekteki etilen ve
tepkimeye girmeyen öteki “tafl›y›c›” gazlara
milyonda 100 oran›nda su buhar›
ekledi¤inde su, katalizör parçac›klar
üzerindeki karbonla, alttaki nanotüplere
zarar vermeden tepkimeye girmifl ve böylece
tüm katalizörler aktif durumda
kald›klar›ndan üzerlerinde bir nanotüpler
orman› oluflmufl. Araflt›rmac›lar katalizörleri
halkalar ya da s›ralar halinde yerlefltirerek
nanotüplerden dik sütunlar ve iki boyutlu
yüzeyler oluflturmay› baflarm›fllar.
Nanotüpler eflsiz optik, elektriksel ve ›s›sal
özelliklere sahip olduklar›ndan, Hata, belirli
desenlerle oluflturulacak nanotüplerle optik
filtreler ve tüpsüz televizyon ve bilgisayar
ekranlar› için elektron kaynak dizgeleri
yap›labilece¤ini söylüyor.
Science, 19 Kas›m 2004

raylar üzerinde belirli uzakl›kta bir arac›n
varl›¤›n› saptad›¤›nda otomatik olarak
frenleri devreye sokarak treni
durdurabiliyor. Halen hükümet destekli
araflt›rma flirketi Qinetiq ile, Intelligent
Transport Systems UK adl› güvenlik
sistemleri flirketinin tren radarlar›
konusunda ‹ngiliz demiryollar› yetkilileriyle
görüflmeler yürüttü¤ü bildiriliyor.
New Scientist, 13 Kas›m 2004

