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En Küçük Araba
Rice Üniversitesi  (ABD) araflt›rmac›lar›, flasi
ve dingilleri organik bileflenlerden, tekerlek-
leri de buckyball denen küre biçimli karbon-
60 moleküllerinden oluflan, süspansiyon-
sistemine serbestçe dönen akslara sahip bir
nano-araba yapt›lar. Araban›n boyutlar›  yal-
n›zca 3-4 nanometre. ‹nsan saç›n›n çap›ysa
yaklafl›k 80.000 nanometre. Tekerleklerin bir
taray›c› tünelleme mikroskopunun ucunun
çekti¤i yönde rahatça döndükleri aç›kland›. 

Nanoteknolojinin öncüsü say›lan Richard
Smalley, geçti¤imiz 28 Ekim’de kansere ye-
nik düflerek 62 yafl›nda öldü. Buckyball ya
da Buckminsterfulleren diye adland›r›lan kar-
bon 60 molekülünü bulanlardan biri olan
Smalley, nanoteknolojinin endüstriye dönüfl-
mesini sa¤layan çal›flmalar› nedeniyle 1996
Nobel Kimya Ödülü’nü alm›flt›. Araflt›rmac›,
ABD Kongresi’ni Ulusal Nanoteknoloji ‹nisi-
yatifi’ni bafllat›p bu alana her y›l 1 milyar do-
lar fon ay›rmaya ikna etmiflti. “Ben göreme-
sem de bu sayede kanserin birçok türünü or-
tadan kald›racak nanoteknoloji temelli ilaçla-
r›n üretilece¤inden umutluyum” diyen Smal-
ley, son y›llar›n› bu projeye adam›flt›. 

Elektronik Tercüman 
Carnegie Mellon Üniver-
sitesi’nde (ABD) düzenle-
nen bir gösteride kullan›-
c›lar›n kendi dillerinde
yabanc›larla haberleflebil-
melerini sa¤layan “elek-
tronik tercümanlar” tan›-
t›ld›. Master ö¤rencisi
Stan Jou’nun yüzündeki
elektrotlar, ses ç›karma-

dan konufltu¤u Mandarin Çincesi’ni yüz ve
g›rtlak kaslar›n›n hareketlerini alg›layarak
bilgisayara aktar›yor. Özel bir yaz›l›m, bunla-
r› ‹ngilizce’ye çeviriyor ve robotik bir sesle
dinleyiciye iletiyor. Gelifltirilmekte olan bir
baflka düzenekteyse simultane çeviriler özel
bir gözlük cam›nda beliriyor. Carnegie Mel-
lon araflt›r›c›lar›n›n gelifltirdi¤i bir yönlendiri-
lebilir mikrofon, kalabal›k içinde istenen kifli-
ye döndürülüp çevirinin kula¤›na f›s›ldan›-
yormufl gibi iletilmesine olanak sa¤l›yor. 

Uzay ‹çin Kara Kutu

Uzay meki¤i Columbia’n›n 2003 fiuba-
t›’nda parçalanmas›ndan sonra arac›n NA-
SA ekiplerince bulunan veri kay›t chaz›,
facian›n nedenlerinin ortaya ç›kmas›na
yard›mc› oldu. Ancak, bunda flans›n büyük
pay› vard›; çünkü ayg›t, çarpma ya da par-
çalanmalara dayanabilmek üzere tasarlan-
mam›flt›. Art›k ifli flansa b›rakmak isteme-

yen NASA
mühendis-
leri, bir
uzay arac›
parçala-
n›rken s›-
cakl›k, iv-
melenme
ve araç

üzerindeki mekanik stresler gibi bilgileri
kaydettikten sonra araçtan ayr›larak yer-
yüzüne inecek bir kara kutunun deneme-
lerini yap›yorlar. Ayg›t›n atmosferden yan-
madan geçmesini sa¤layan köpük kalkan
son derece hafif. Kara kutu, yere düflüp
parçalanmadan önce kaydetmifl oldu¤u bil-
gileri uydulara iletecek. 

Technology Review, A¤ustos 2005

‹sviçre’nin Lausanne (Lozan) kentinde Solar
Impulse adl› kurumun araflt›rmac›lar›,
yaln›zca günefl enerjisiyle uçacak tek kiflilik
bir uçak tasarl›yorlar. Uça¤›n 1910 y›l›nda
Dünya’y› dolaflmas› bekleniyor. Kanatlar›n
üst yüzeyinde konumland›r›lacak fotovoltaik
hücrelerin yeterince elektrik üretebilmesi için
kanat aç›kl›¤›n›n 80 metre olmas› gerekiyor.
Bu, yeni üretilen ve dünyan›n en büyük
yolcu uça¤› s›fat›n› alan Airbus A380’in kanat
aç›kl›¤›na eflit. Ama ayn› zamanda günefl
uça¤›n›n a¤›rl›¤›n›n 2000 kg’yi geçmemesine
de dikkat edilecek. Bu k›s›tlamalar› aflmamak,
tasar›m›n yan› s›ra malzeme seçimi ve
yap›land›rmas›, elektrik sistemleri, akü
gruplar›n›n ve motor sürücülerinin
optimizasyonunda mükemmellik s›n›rlar›n›n
zorlanmas› anlam›na gelecek. Uça¤›n
gelifltirilmesine, bir arkadafl›yla 1999 y›l›nda

dünya çevresinde yere inmeden balonla ilk
kez dolaflan ‹sviçreli serüvenci Bertrand
Piccard öncülük ediyor. Uça¤›n temel
tasr›m›n›n ortaya ç›kar›lmas›na Avrupa Uzay
Ajans› ve ‹sviçre Federal Teknoloji Enstitüsü
yard›mc› olmufl. Uçakta gövde elemanlar›
kompozit malzemeden yap›lacak. Fotovoltaik
panellerse, -60 ve +80 derece s›cakl›klarda
çal›flmalar›na izin verecek özel bir polimerle
kaplanacak. Parçalar›n prototipleri
önümüzdeki y›l denenecek, üretim 2007 y›l›
içinde gerçeklefltirilecek ve deneme
uçufllar›na 2008 y›l›nda bafllanacak.
Piccard’›n flirketi, proje için gereken miktar›n
üçte birini flimdiden toplam›fl; ama cömert
yard›mlara daha epey gereksinimi olacak.
Çünkü toplam maliyet 50 milyon dolar!..

Technology Review, Ekim 2005

Su alt›nda günefl enerjisiyle çal›flan araçlar
m›? Düflünce her ne kadar garip görünse
de  ABD robotik uzmanlar› bunu da
gerçeklefltirmifl bulunuyorlar. 170 kg
a¤›rl›¤›ndaki “Günefl Enerjili Otonom
Sualt› Arac›” (Solar Autonomous
Underwater Vehicle – SAUV), 500 metre
derine kadar dalabiliyor. Renssealer
Politeknik Enstitüsü’nden Arthur
Sanderson, arac›n su yüzüne ç›karak
günefl panellerini flarj ederek en uzun süre
görev yapan denizalt› özelli¤i kazand›¤›n›
belirtiyor. Robotik uzman›na göre bu
yetenek, arac›n örne¤in sudaki oksijen
düzeyleri konusunda uzun süreli
gözlemler yapmas›na da olanak sa¤l›yor.
Anderson ve ekip arkadafllar›, bu araçlar›n
tak›m halinde dalarak denizalt› dünyas›n›n
üç boyutlu bir tablosunu verebileceklerini
de vurguluyorlar. 

Nature, 15 Eylül 2005
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