146
‹Ç‹NDEK‹LER

148

Hi-tech Ürünler:
Yeni teknoloji ürünleri

150

Giyilebilir PC’ler:
PC’nizi üstünüzde taﬂ›y›n

Kiﬂisel Jetiniz ‹çin Çat›n›zda Park Yeri Haz›rlay›n

Galata’dan Üsküdar’a
Uçmak Art›k Risksiz

hi-tech

Hazerfan Çelebi, Leonardo Da Vinci’nin planlar›ndakine benzer bir
çift kanatla Galata Kulesi’nden Üsküdar’a kadar uçmas›n›n cezas›n› hayat› ile ödemiﬂti, ancak art›k bu tehlike ortadan kalkt›.
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■ ‹nsan›n uçma hayalini ilk defa gerçekleﬂtiren Hazerfan Ahmet Çelebi’nin ard›ndan,
uçman›n pek çok yolu keﬂfedildi. Uçaklar,
helikopterler, paraﬂütler, yelken kanatlar,
planörler... Ancak hiçbir yöntem, yeterince pratik olamad›. Uçaklar, helikopterler,
evden iﬂe, iﬂten eve gidip gelmek için yaﬂanan trafik keﬂmekeﬂine çözüm olmaktan
çok uzakta kald›lar ve ancak uzak mesafelere yolculuk etmek isteyecekler için alternatif bir çözüm olarak hayatlar›n›
sürdürebiliyorlar.
Amerikan ordusunun testlerini yapt›¤› yeni bir araç ise, ﬂimdilik askeri operasyonlar için manevra kabiliyeti sa¤lamak
için düﬂünülmüﬂ gibi görünse de, sivil kuruluﬂlar, bu araçlar›n ticari versiyonlar›n› piyasaya sürmenin haz›rl›klar›n› yapmaya baﬂlad›lar.

Uça¤›n› s›rta takmak
‹kinci Dünya Savaﬂ› s›ras›nda geliﬂtirilen jet
motorlar› önce sanatç›lara ilham kayna¤› oldu ve çizgi romanlarda s›rt›na küçük jet motorlar› takm›ﬂ kahramanlar›n havada uçuﬂtuklar› savaﬂ sahneleri
ortaya ç›kt›. Ard›ndan ilk kez,
1960’larda, Amerika’da patenti al›nan, s›rta tak›lan yak›t tüplerinden oluﬂan
kiﬂisel bir jet motoru vücut buldu. Bu buluﬂtan ilham alan Hollywood’un Thunderball
filminde James Bond’u kiﬂisel jet motoru ile
beyaz perdede uçurmas› sayesinde, kiﬂisel
jet motorlar› çizgilerden ç›k›p elle tutulur,
gözle görülür bir hayale dönüﬂüverdi ki, y›llar sonra Amerika’da düzenlenen olimpiyatlar›n aç›l›ﬂ›n›, yerden havalanan jet motorlu
bir pilotun yapmas›, kiﬂisel jet motoru hayalinin gerçe¤e dönüﬂtü¤ünün ve bu buluﬂun
hayat›m›za girebilece¤inin ilk iﬂaretlerindendi.
ﬁu s›ralar yürütülen en önemli projede
ise, filmlerde, çizgi romanlarda görmeye

al›ﬂt›¤›m›z, alt›ndan alevler ç›karan gürültülü bir jet motorunun itici gücünü de¤il, helikopterlerdekine benzer iki pervanenin yard›m› kullan›l›yor. Solo Trek isimli bu araç, yerden 3 kilometre yükse¤e kadar dikine havalan›p, saatte 130 kilometre h›zla yak›t ikmali
yapmadan 241 kilometre mesafe kat edebilmeyi imkan sa¤l›yor. Bu da neredeyse, yaklaﬂ›k olarak bir otomobilin yakt›¤› kadar benzinle ‹stanbul’un Avrupa yakas›ndaki bir
ucundan, Anadolu yakas›ndaki di¤er ucuna
gidip dönmek anlam›na geliyor. Ve ne kalkmak ne inmek için bir piste ihtiyaç duymad›¤› gibi, insanlar›n otomobillerini park etmek
için kulland›klar› alandan çok daha küçü¤ü
ile yetinebiliyor, hatta bu iﬂ için binalar›n çat›lar›n› kullanabiliyor.

Otomobilden daha basit yap›
Cihaz›n teknik yap›s› ise otomobillere göre
çok daha basit: Bir otomobil motorunda çok
daha fazla mekanik parça bulunurken, parça
say›s› artt›kça, hata ç›kmas›, sorun yaﬂanmas› ihtimali, hata yaﬂanmas› halinde sonuçlar›n›n çok daha ölümcül olabilece¤i uçan bir
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araçta daha sade bir dizayn kullan›lmas›n› zorunlu k›l›yor.
Solo Trek’e alternatif olan bir di¤er
proje ise, filmlerde, çizgi romanlarda
gördü¤ümüz, olimpiyat aç›l›ﬂ›nda veya
Micheal Jackson’un zirvede oldu¤u dönemlerde konserlerinde sahneye inmek
için kulland›¤› cinsten, jet motoru kullanan, egzozlar›ndan alevler saçarak
ilerleyen bir Jet motoru. Ancak bu modelin, saatte 161 kilometre h›za ulaﬂmas›na ra¤men kontrolünün zor olmas› nedeniyle henüz kullan›ma haz›r olmad›¤› düﬂünülüyor. Tabii ayr›ca bu
model, Solo Trek’in üç saat uçmak için
kulland›¤› benzini, 6 saniyede harcad›¤›
için, ﬂimdilik sadece çok büyük ﬂovlarda
k›sa bir gösterinin parças› olmaktan
öteye geçemiyor ki, halen “X” aﬂamas›nda, yani askeri bir deney olarak kabul edilen bu jet motorunu gösteri
amac›yla bile olsa kullanmak için ABD baﬂkan› ile
samimi olmak gerekebiliyor, zira ancak üst düzey
Bond, James Bond: Beyaz
perdede Jet Pack ile uçan ünlü
kahramanlar aras›nda
karizmatik ingiliz ajan›
James Bond da vard›.

Uçmaya Haz›r: Solo Trek’in prototipi
halihaz›rda test pilotlar›n›n gözdesi olmuﬂ
durumda.

askeri yetkililerin onay› ile gösterilere
ç›kabiliyor bu küçük s›rt jeti.

Solo Trek umut veriyor
Askeri bir kurum olan, Geliﬂmiﬂ Savunma Projeleri Araﬂt›rma Ajans›’n›n
(DARPA) beﬂ milyon dolarl›k bir bütçe
ile geliﬂtirdi¤i Millenium Jet Projesinin
ürünü olan Solo Trek, NASA laboratuarlar›nda yüzlerce kez test edildikten
sonra, ﬂu s›ralar, askeri projeler d›ﬂ›nda
halk›n kullan›m›na aç›lmak için çal›ﬂmalara konu oluyor, ancak bunun zaman› ﬂimdilik belli de¤il. Projenin yöneticileri, Solo Trek’in ticari bir araç haline
gelmesinden sonra fiyat›n›n karizmatik
bir spor otomobilden fazla olmayaca¤›-

n› düﬂünüyorlar. Bu gerçekleﬂirse, halk›n en üzülece¤i konu herhalde, futbol
y›ld›zlar›n› son model spor arabalar›n›n
içinde, yanlar›ndan geçerken görme
ﬂanslar›n›n azalacak olmas›d›r. Ama
onlar› görmek için art›k baﬂlar›n› yukar›
çevirip binalar›n üzerinde uçuﬂan Solo
Trek’lere bakma ﬂanslar› hala var. ■
Cem ﬁanc›, cemsanci@chip.com.tr

B‹LG‹ ‹Ç‹N
Kiﬂisel jet motorlar› hakk›nda daha fazla bilgi için aﬂa¤›daki
adresleri ziyaret edebilirsiniz.
www.solotek.com
www.bell.com
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