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"Kuantum" Motor
Daha Verimli

‹ster dev roketlerde s›v› hidrojenle

çal›flan› olsun, isterse araban›z›n

kaputu alt›nda benzin yakan "içten

patlamal›"s› olsun, tüm motorlar

termodinamik yasalar›na göre çal›fl›r.

Bu yasalar da motorlar›n

verimlilikleri konusunda kesin s›n›rlar

koyuyor. Belirli bir enerji girdisiyle

ne kadar ifl ç›kt›s› elde edilebilece¤i

belli.  Ancak bu klasik kurallara biraz

kuantum mekani¤i eklenince ortaya

garip fleyler ç›k›yor.  

Texas A&M Üniversitesi’nden fizikçi

Marlan Scully de kuantum

mekani¤inin gariplikler dünyas›nda

beklenenden daha fazla beygir gücü

bulundu¤unu keflfedenlerden. Scully,

bir tür ›s› motorundan ç›kan s›cak

ekzos gaz›yla bir lazeri çal›flt›rman›n

teorik olarak mümkün oldu¤unu

görmüfl. Lazerler  enerjinin atom ya

da moleküllerin içsel kuantum enerji

durumlar›nda depolanmas›, sonra da

depolanan enerjinin fotonlar

biçiminde sal›nmas›yla çal›fl›rlar. 

Is› motorlar›ysa genel olarak

atomlar›n içsel durumlar›na

ald›rmaks›z›n, pistonlar› hareket

ettirip krank milini çevirmek için ifl

yapan bir ak›flkan›n (ör: yanan

benzinin üretti¤i s›cak gaz) içindeki

atom ve moleküllerin termal

hareketlerinden yararlan›rlar. 

Scully, bilinen araba motorlar›n›n

akrabas› olan ve "Otto döngüsü" diye

adland›r›lan bir tür motoru temel

alarak kuramsal bir model gelifltirmifl.

Fizikçinin gelifltirdi¤i flema, motorun

patlama eyleminin ortadan kalkt›¤›

ideal bir tasar›m› üzerine kurulmufl

ve gaz›n s›k›fl›p ›s›nd›¤›nda, ifl

gördü¤ünde ve sonra yine

so¤udu¤unda ne oldu¤unu

gösteriyor.  

Araflt›rmac›, flemada genifllemifl piston

odas›nda hala s›cak olan gaz› al›p bir

lazer kovu¤una yönlendiriyor. Burada

gaz moleküllerinin içsel kuantum

durumlar› devreye

giriyor ve normal

olarak kap›dan

f›rlat›l›p at›lacak

olan s›cak ekzos

gaz›, lazer

emisyonu

arac›l›¤›yla fazladan

bir ifl üretimi için

kullan›lm›fl oluyor.

Dolay›s›yla da

toplam enerji

ç›kt›s›, "ideal" bir

Otto döngüsü

motorunun klasik

termodinamik

analizinin

öngördü¤ü verimin

üzerinde

gerçeklefliyor. 

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü

fizikçilerinden Seth Lloyd, jet

motorlar›n›n ekzos gazlar›ndan ekstra

itki sa¤layan "arka kazan"

(afterburner) adl› ayg›tlara benzetti¤i

kuramsal düzene¤i e¤lenceli ve

potansiyel yarar› yüksek bir çal›flma

olarak de¤erlendiriyor. Lloyd

"düzenek, daha önce yararlan›lmam›fl

bir enerji kayna¤›ndan yararlan›yor"

diyor. "T›pk› James Watt’›n,

kendisinden önce keflfedilmifl ama bir

ifle yaramayan buhar motorunu

yararl› bir iflleve kavuflturmas› gibi."
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Liseli Buluflçulara
Ödül

ABD’de liseli bir gençle iki genç k›z,

yarat›c› bulufllar›yla 2001 y›l›

Siemens-Westinghouse Bilim ve

Teknoloji Yar›flmas›’n›n büyük

ödüllerini kazand›lar.  Colorado’daki

Grand Junction  Merkez Lisesi son

s›n›f ö¤rencisi Ryan Patterson’a

bireysel dalda 100.000 dolarl›k bir

e¤itim bursunu kazand›ran bulufl,

Amerikan ‹flaret Dilini otomatik

olarak bir bilgisayar ekran›nda

harflere çeviren bir eldiven. Genç

buluflçu, eldivenin patentini de

alm›fl. 

Ekipler yar›flmas›nda birincili¤i

kazanarak 10.000 dolarl›k e¤itim

bursunu kazanan iki genç k›zsa

New York Hewlett Park’ta Stella K.

Abraham K›z Lisesi son s›n›f

ö¤rencileri Shira Billet ve Dora

Sosnowik. Kendilerine büyük ödülü

getiren, son derece ince lubrikasyon

ya¤› tabakalar›n›n ak›flkanl›k

düzeylerini ölçen bir ayg›t. Buluflun,

elektronik ve mikromekanik ayg›tlar

endüstrisinde ürün tas›m›na

yard›mc› olaca¤›, hatta yapay bilek,

dirsek, diz ve kalça eklemlerinin

gelifltirilmesini sa¤layaca¤›

düflünülüyor. 
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