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Kuantum bilgisayarlara gelece¤in he-
saplama araçlar› olarak bak›l›yor. Ato-
malt› dünyan›n, dolan›k parçac›klar,
üst üste binmifl kuantum durumlar›,
dalga-parçac›k ikili¤i gibi baz› garip
özelliklerinden yararlanacak bu bilgi-
sayarlar›n, klasik süperbilgisayarlar›n
yüzy›llar›n› alacak derecede karmafl›k
hesaplar› birkaç saniye içinde çözebile-
cekleri umuluyor. ‹flin püf noktas›,
bunlar›n, normal bilgisayarlarca s›rayla
yap›lan çok say›da ifllemi tek bir ifllem
olarak yapabilmeleri. Sorun, bu bilgi-
sayarlar› yapman›n çok güç olmas›.
Ama öyle anlafl›l›yor ki, karmafl›k he-
saplar›n çözümü için fazla beklemeye-
ce¤iz. Rochester Üniversitesi’nden Ian
Walmsley, kuantum bilgisayarlarla ay-
n› takti¤i kullan›p ayn› h›zda çal›flan
bir optik düzenek gelifltirdi. 
Düzenek 50 elemandan oluflan bir ve-
ritaban›n› araflt›r›yor.  Böyle bir verita-
ban›n› ikili (binary) kodlama sistemiyle
arayan s›radan bir bilgisayar›n, verita-
ban›n› alt› kez (64 elemana yetecek ka-

dar) sorgulamas› gerekiyor (26= 64).
Oysa 1997 y›l›nda Lov K. Grover, veri-
taban› ne kadar genifl olursa olsun,
kuantum bilgisayar›n tek bir sorgu
yapmas›n›n yeterli olaca¤›n› kan›tlad›. 
Walmsley’in grubu deneyleri için, bir
interferometre (giriflimölçer = ›fl›¤a, iz-
leyebilece¤i yol için iki seçenek sunan
bir ayg›t) içinde bir ›fl›k at›m› kullan-
m›fllar. Yollardan birinde bir k›r›n›m ›z-
garas›, bir prizman›n beyaz ›fl›¤› renk-
lerine ay›rmas› gibi, ›fl›k at›m›n› genifl
bir yelpazedeki frekanslar›na ay›r›yor.
Veritaban›ndaki 50 eleman, ›fl›k at›m›-
n›n bölündü¤ü frekans yelpazesindeki
50 banda karfl›l›k geliyor. Düzenekte
veritaban›n› akusto-optik modülatör
denen özel bir cam temsil ediyor. Mo-
dülatör, 50 frekans band›ndan yaln›z-
ca biri üzerinde bir faz kaymas› yarat›-
yor. Yani ›fl›k dalgas›n›n tepe ve çukur
noktalar›n› kayd›r›yor. Temelde, ›fl›k
bantlar›n›n her biri, farkl› bir veritaba-
n› girifline  (yani mödülatörün farkl›
bir taraf›na) bak›yor ve içlerinden yal-

n›zca biri hedefi
"buluyor". At›m, in-
terferometre içinde-
ki öteki koldaki
›fl›kla birlefltirilip
bir tayfölçere yönel-
tildi¤inde, yaln›zca
faz› kayd›r›lm›fl
olan bant parl›yor. 
Scientific American, A¤ustos 2001

O Art›k Yok!..
‹ki y›l önce dünyadaki en a¤›r ele-
menti yaratt›klar›n› öne süren Ameri-
kal› bilim adamlar›, deney sonuçlar›n›
hatal› yorumlad›klar›n› itiraf ederek
iddialar›n› geri çektiler. 
Lawrence Berkeley Ulusal Laboratu-
var›’nda görevli araflt›rmac›lar, 1999
y›l› Haziran’›nda kripton atomunun
çekirde¤ini kurflun çekirde¤i ile göre-
ce düflük enerjide çarp›flt›rarak iki çe-
kirde¤i birlefltirip Element 118’i olufl-
turduklar›n› aç›klam›fllard›. Aç›klama-
da deneyin baflar›s›n›n kan›t› olarak,
süpera¤›r bir elementin varl›¤›na ifla-
ret eden üç ayr› zincirleme alfa parça-
c›¤› (helyum çekirde¤i) bozunumu

gözlendi¤i belirtilmiflti. Aç›klamadan
sonra Almanya, Fransa ve Japon-
ya’n›n önde gelen araflt›rma merkezle-
ri ayn› sonucu alamam›fllard›. Bunun
üzerine ilk deneyle ilgili verileri yeni-
den inceleyen araflt›rmac›lar, asl›nda
görüldü¤ü öne sürülen alfa bozunma
zincirlerinin, verilerin hatal› de¤erlen-
dirilmesinden kaynaklanm›fl oldu¤unu
belirlediler. 
Gözlemciler, veri de¤erlendirilmesinde-
ki dikkatsizlik ve acelecili¤i, o s›ralar
benzer bir çal›flma içinde olan ve k›sa
bir süre önce element 114 ve element
116’y› oluflturan Dubna’daki Rusya
Birleflik Nükleer Araflt›rmalar Merke-
zi’yle olan rekabete ba¤l›yorlar. 
Science, 3 A¤ustos 2001

Karfl›madde 
Mikroskobu
Bir Alman araflt›rmac›n›n gelifltirdi¤i
ve inceleyece¤i nesneyi karfl›madde at-
malar›yla (pulse) ayd›nlatan bir mik-
roskobun, malzemelerde hiçbir baflka
mikroskobun yakalayamayaca¤› kusur-
lar› saptayabildi¤i aç›kland›. Karfl›mad-
de mikroskoplar›n›n özellikle bilgisa-
yar endüstrisinde kullan›lan silikon
yongalar›n kontrolü için efli bulunmaz
bir araç olabilece¤i belirtiliyor.
Münih’teki Askeri Üniversite araflt›r-
mac›lar›ndan Werner Triftshäuser,
gelifltirdi¤i mikroskobunda hedefi ay-
d›nlatmak için, bozundukça pozitron
(karfl›-elektron) yayan radyoaktif bir
sodyum izotopu kullanm›fl. Yay›nla-
nan pozit-

ronlar bir dizi elektrik alan›ndan ge-
çirilerek toplan›yor ve atmalar halin-
de hedefe yönlendiriliyor. 
Mikroskoptan ç›kan pozitronlar he-
def malzemeyle çarp›fl›nca üzerinde
bulunan elektronlarla yeniden birlefli-
yor ve bu parçac›klar birbirlerini yok
ederken ›fl›k saç›yorlar. Ancak pozit-
ronlar + elektrik yükü tafl›d›klar›n-
dan, incelenen malzeme üzerinde +
yüklü atom çekirdeklerinin bulunma-
d›¤› hatal› bölgelere yöneliyorlar. Bu
bölgelerde çekirdeklere ba¤lanacak –
yüklü elektronlar da görece az bulun-
du¤undan pozitronlar yok olmadan
önce biraz daha uzun süre yaflayabili-
yorlar. Triftshäuser, mikroskobunu
özel olarak hatal› üretilmifl bir silikon
"gofret" üzerinde denemifl ve üzerine
gönderilen pozitronlar›n yok olma-
dan ne kadar dayanabildiklerini ölç-
müfl. Deneyde, hatal› yar›klarda topla-
nan pozitronlar›n, ötekilere göre iki
misli yaflad›klar› belirlenmifl.  
New Scientist, 4 A¤ustos 2001
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Ifl›kla Kuantum Hesaplama

e+ e-

Akusto-optik modülatör MercekIzgara

Femtosaniyelik
›fl›k at›m›

Demet 
ayraçlar›

Tayfölçer


