
22 fiubat 2002B‹L‹M veTEKN‹K

Kuantum Film Festivali
Atomalt› dünyada olup bitenleri,

günlük yaflam›m›zda al›fl›k oldu¤umuz

kurallarla ba¤daflt›rmakta güçlük

çekmemizin fazla yad›rganacak bir

yan› yok. Bir parçac›¤›n ayn› anda

hem bir yerde, hem de baflka bir yerde

olmas›, bir fleyin hem h›z›n›n, hem de

konumunun ayn› anda kesinlikle

bilinemeyece¤i, “dolan›k” parçalar

aras›nda telepatik iletim vb. Ne kadar

dinlersek dinleyelim, bu garip

mekani¤i zihnimizde

canland›rabilmek güç. Bu

güçlük yaln›zca merakl›

okuyucu ya da ö¤renci için

geçerli de¤il. Üniversite

profesörlerinin de, dersi bofl

bak›fllarla izleyen ö¤rencileri

izlemekten fazla keyif ald›klar›

söylenemez.  Fransa’n›n ünlü Ecole

Polytechnique’inden Manuel Joffre

taraf›ndan haz›rlanan bu site

karatahtan›n her iki yan› için

haz›rlanm›fl. Ö¤rencilerin so¤uk

matematik formüllerini daha iyi

kavramalar›n› sa¤layacak

animasyonlar, hocalar için de de¤erli

bir yard›mc›. 

www.quantum-physics.polytechnique.fr

BilimNet

Biri Bizi Gözetliyor
Bir uzay arac›nda oturup Dünya’ya

tepeden bakmak acaba nas›l bir duygu? Bu

site size istedi¤iniz yere bakma imkan›n›

tan›yor. ‹lginç bir yer mi gördünüz? Neden

daha yak›ndan bakm›yorsunuz?

http://www.space.com/php/multimedia/imagepump/index.php

Yüzen K›talar
‹lk atlas›na bakan bir ilkokul ö¤rencisinin hemen

dikkatini çekmifltir: Bat› Afrika’n›n girintisiyle, Güney

Amerika’n›n do¤usundaki ç›k›nt› birbirine t›pat›p uyuyor.

Biraz daha dikkatli bak›nca yapboz  bulmacan›n

da¤›lm›fl parçalar›n› orada burada görebiliyoruz.

Dolay›s›yla k›talar›n bir zamanlar birleflik oldu¤unu

sezilerimizle de ç›karabiliyoruz. Ama bir zamanlar

gezegenimizin tek k›tas› olan “süperk›ta” Pangea’n›n

yerkabu¤unun manto üzerinde yüzen ve levha denen

parçalar›n›n hareketiyle nas›l parçaland›¤›n›, hangi

zamanda ne biçim ald›¤›n› bugüne dek izlemek

istiyorsan›z bu siteye...

www.odsn.de/odsn/services/paleomap/paleomap.html

Parmak Hesab›
Yetmeyince...

Basit bir ha-

tan›n neye

mal olabile-

ce¤ini, ister-

seniz NA-

SA’ya so-

run. 87 mil-

yon dolar

diyecektir. Yani, Mars’a çak›lan ‹k-

lim Gözlemcisi adl› yörünge arac›n›n

fiyat›. Hata, görevlilerini ‹ngiliz kuv-

vet birimlerini metrik ölçüye çevir-

meyi unutmalar›. Siz de planlar›n›

çizdi¤iniz binan›n olmas› gerekenin

üçte biri yükseklikte infla edilmifl ol-

du¤unu görmek istemiyorsan›z bu

çevrim sitesini ziyaret edin. Yaklafl›k

5.000 uzunluk, s›cakl›k, a¤›rl›k, h›z,

hacim, zaman, güç ve daha akl›n›za

ne gelirse onun birimi, ‹ngiliz siste-

minden metrik sisteme, metrik sis-

temden ‹ngiliz sistemine, ya da met-

rikten metri¤e çevrilmek için

komutunuzu bekliyor.

www.onlineconversion.com

Dinginli¤ine, sessizli¤ine hayran kal›p, dal›p gitti¤iniz

gökyüzü, asl›nda New York’un arka sokaklar›ndan daha

tehlikeli bir fliddet yuvas›. Zaten büyük bir patlamayla

ortaya ç›km›fl olan evren, çarp›flan gökadalar, patlayan

y›ld›zlar, doymak bilmez karadeliklerle fokur fokur

kaynayan bir kazan. 

Tennessee Üniversitesi gökbilimcilerinden Mike Guidry’nin

haz›rlad›¤›, animasyonlar ve nefes kesici foto¤raflarla

donat›lm›fl site, gökyüzündeki fliddeti ekran›n›za getiriyor.

Bu site (*)  bir astronomiye girifl dersi (**) ile birlikte

sunulmak üzere haz›rlanm›fl.

*   csep10.phys.utk.edu/guidry/violence/index.html   
** csep10.phys.utk.edu/astr162/lect/index.html

Evrende fiiddet
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BilimNet

Onlar
Tarih 
Olmas›n
Resimdeki

kara ayakl›

da¤ gelinci¤i,

art›k soyunu

sürdürebile-

cek vahfli bir

popülasyondan yoksun. Bu gezegende

kalma umudunu, birkaç hayvanat

bahçesinde ya da araflt›rma kurumunda

tutsak bireylerin üretilme çabalar›na

ba¤lam›fl. Felaket kap›y› 1980’li y›llarda

çalm›fl. Do¤al yaflam alanlar›n›n

daralmas›n›n yan› s›ra, hükümetin do¤al

avlar› olan tarla kemirgenlerini yok etme

kampanyas›n›n kurban› olmufl. Da¤

gelincikleri belki yeniden ço¤alabilecek,

ama sitedeki 100 kadar öteki türün

do¤adaki yaflamlar› daha da ince pamuk

ipliklerine ba¤l›.

www.animalinfo.org

Yeni kuflaklar›n inanmas› zor; ama nükle-

er enerji yar›m yüzy›l önce bugünkü gibi

zincirli protestolarla, pankartlarla yerilmi-

yor, umut ve gurur dolu fliirlerle, flark›-

larla kutlanan bir ilerleme say›l›yordu.

Yaln›zca nükleer enerji mi? O devrin ço-

cuklar›na bilimi sevdirmek amac›yla

uzay, fizik,  meteoroloji, bilim deneyleri

ve do¤a için de besteler düzülmüfl.  Cali-

fornia’da yaflayan yaz›l›m mühendisi Jef

Poskanzer ailesinin bodrumunu kar›flt›-

r›rken bu albümlerden alt› tanesini bul-

mufl ve sitesine koymufl. 

‹steyen, yaklafl›k 100 çocuk flark›s› içe-

ren bu koleksiyonla modern teknolojinin

çocukluk ça¤lar›na dönebilir.

www.acme.com/jef/science_songs

Karanl›k Günler
Universidad Complutense de

Madrid taraf›ndan haz›rlanm›fl bu

site, antropoloji merakl›lar› için bir

hazine. ‹spanya’n›n kuzeyindeki

Atapuerca tepesindeki kaz›lar ve

bulgular› filmler,

foto¤raflar ve fosillerin

üç boyutlu

canland›rmalar›

eflli¤inde 1400

sayfada

s›ralan›yor.  1978

y›l›nda kaz›lar›n

bafllamas›ndan bu

yana Atapuerca’da  çok

say›da tafltan ve kemikten

aletin yan› s›ra binlerce hayvan

ve insan kemi¤i ortaya

ç›kart›lm›fl. Bulunan kal›nt›lar

yar›m milyon y›l› aflan bir zaman

dilimini kaps›yor. Kaz›larda ortaya

ç›kar›lan 800.000 y›ll›k bir fosilin,

baz› araflt›rmac›larca neandertaller

ve modern insanlar›n ortak atas›

oldu¤u düflünülen Homo
antecessor diye adland›r›lan yeni

bir insan türüne ait oldu¤u

san›l›yor. Resmi görülen ve

antropoloji de çok ender rastlanan

bütün kafatas›ysa, 300.000 y›l önce

yaflam›fl H. heidelbergensis’e ait.

Kemiklerin anlatt›¤›, tarihin

karanl›klar›ndaki bu y›llarda

yaflam›n  atalar›m›z için hiç de

kolay olmad›¤›.

Örne¤in, 800.000

y›ll›k bir ma¤arada

bulunan  H.
antecessor
kemikleri

üzerindeki kesik

izleri, ma¤ara

sakinlerinin

insan etiyle

beslendi¤ini

gösteriyor.

Resimdeki H.
heidelbergensis ise

anlafl›lan oldukça sa¤lam bir kafaya

sahipmifl. Bu atam›z, diflinden

yay›lan bir enfeksiyon sonucu

ölmeden önce kafas›na vurulan 13

fliddetli darbeden sa¤ kurtulmufl.

www.ucm.es/info/paleo/ata/english

Bul Kimyay›, 
Al Paray› 
Kendine güvenen kimyac› öne

ç›ks›n. fiekildeki 7-formyl-indol

molekülünü sentezlemenin daha iyi

bir yolunu bulursan›z, 75.000

dolar› cebinizde bilin. Bu ve benzer

paral› bilmeceler

hakk›nda daha fazla

bilgi edinmek

istiyorsan›z,

InnoCentive

gidece¤iniz adres. Site,

ecza sanayii devi Eli

Lilly and Co.’nun bir

yan kurulufluna ait.

Görevi çöpçatanl›k.

fiirketler, içinden ç›kamad›klar›

problemleri bildiriyor,

yarat›c›l›klar›n› paraya

dönüfltürmek isteyen hevesliler de

bu kurulufl arac›l›¤›yla bulduklar›

çözümleri gönderiyorlar. Halen

bafl›na para konmufl 10 sorundan

hepsi organik kimyayla ilgili ve

100.000 dolara kadar para ödülü

getiriyor. Ancak para kazanman›n

bir fiyat› da yok de¤il. Örne¤in,

gönderdi¤iniz çözüm en iyisi

seçilirse, ödülü almak için

gelifltirdi¤iniz çözümle ilgili tüm

haklar›n›z› çözümü arayan flirkete

devredeceksiniz. Baz›

sorularsa öyle

herkese gösterilecek

cinsten de¤il.

Sorunun ne

oldu¤unu görebilmek

için gizlilik kural›na

uymay› taahhüt

etmeniz gerekiyor.

E¤er flans›n›z›

organik kimyada denemeye cesaret

edemiyorsan›z, biraz bekleyin:

InnoCentive, yak›nda analitik,

biyolojik ve kombinasyon kimyas›

ve informatikle ilgili sorunlar› da

sitesine koyacak.

www.innocentive.com

Nostaljik fiark›lar


