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Görünmez dediysek!..

‹lk kez 2006 y›l›nda kuramsal olarak

öngörülen ve k›sa süre sonra da

s›rad›fl› elektromanyetik özelliklere

sahip bir “metamalzeme” ile

mikrodalgalar kullan›larak ilk baflar›l›

denemesi yap›lan “görünmezlik

pelerini”, halk›n oldu¤u kadar askeri

teknoloji üreticilerinin de hayagücünü

kamç›lam›flt›. 

Ancak, ‹sveçli fizikçilerin görünmezlik

perdesinin arkas›ndaki matematik

üzerinde yürüttükleri çal›flmalar, bu

tür pelerinlere güvenip ihtiyat› elden

b›rakmamak gerekti¤ini ortaya koydu. 

Araflt›rmac›lara göre “ideal” (sonsuz

geçirgenlik koflullar›na sahip) bir

pelerin, gerçekten de arkas›ndaki cismi

görünmez k›labiliyor: Ancak

sözkonusu parametrelerden en ufak

sapmalarda bile ›fl›k önemli ölçüde

saç›lmaya u¤rayaca¤›ndan cisim

gözlemciler taraf›ndan alg›lan›r hale

geliyor.

Physics World, ekim 2007 

Silikondan spinFET

Amerikal› araflt›rmac›lar ilk kez

silikondan yap›l› alan etkili transistör

(Field Effect Transistor – FET)

gelifltirmeyi baflard›lar. Araç, spinleri

kutuplanm›fl olan bir elektron ak›m›n›

kontrol etmekte kullan›l›yor. Gerçi

böyle bir “spinFET” iki y›l önce

yap›lm›fl, ama yap›m›nda karbon

nanotüpler kullan›lm›flt›. Üretimi güç ve

pahal› olan karbon nanotüpler yerine

elektronik endüstrisinin temel

malzemesi olan silikonun

kullan›lmas›n›n, spintronik

teknolojisinin ilk ticari ürünlerinin

piyasaya ç›kmas›n› h›zland›raca¤›

düflünülüyor. Henüz deney aflamas›nda

olan spintronik teknolojisi, bildi¤imiz

elektronik ayg›tlara göre bilgiyi daha

h›zl› ve etkili biçimde depolamak ve

ifllemek için, elektronlar›n tafl›d›¤›

elektrik yükünün yan›s›ra, atomalt›

parçac›klar›n bir kuantum mekaniksel

özelli¤i olan spinlerinden (dönme)

yararlan›yor. 

Physics World, Ekim 2007

Bulutlardaki CERN

Japon fizikçiler, f›rt›na bulutlar›n›n

yüksek enerjili parçac›k h›zland›r›c›lar›

gibi ifllev görebildiklerini kan›tlayan

bulgular elde ettiklerini aç›klad›lar.

Yeryüzünde milyarlarca dolar fiyat

etiketi tafl›yan parçac›k

h›zland›r›c›lar›nda elektrik yükü

tafl›yan atomalt› parçac›klar, güçlü

süperiletken m›knat›slarca

yönlendirilerek kafa kafaya

çarp›flt›r›l›yor ve bu çarp›flman›n

yaratt›¤› büyük enerjinin oluflturdu¤u

parçac›klar incelenerek evrenin iflleyifli,

tan›d›¤›m›z ve henüz tan›yamad›¤›m›z

maddelerin özellikleri tan›mlanmaya

çal›fl›l›yor. 

Japon araflt›rmac›lar, bir nükleer

reaktör tesisindeki radyasyon detektör

dizgesini kullanarak, fliddetli bir f›rt›na

s›ras›nda 40 saniye süren bir gama

›fl›n›m ç›k›fl› belirlemifller. Ifl›n›mdaki

enerji da¤›l›m›n› inceleyen ekibin

vard›¤› sonuç, bulut içindeki yüksek

voltajla ola¤anüstü düzeylere kadar

h›zlanan elektronlar›n, aniden

yavafllad›klar›nda “bremsstrahlung”

›fl›n›m› yayd›klar›. Fizik diline

Almanca’daki Fren (bremse) ve ›fl›n›m

(strahlung) sözcüklerinin

birlefltirilmesiyle giren ve “frenleme

›fl›n›m›” anlam›na gelen

bremsstrahlung, negatif elektrik yüklü

elektronlar›n, bulut içindeki öteki

yüklü parçac›klarca yavafllat›lmas›yla

ortaya ç›k›yor. 
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