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Teknoloji Ad›mlar›
Gökhan Tok

Ifl›k H›z›nda Bilgisayarlar
E¤er bilgisayar›n›z›n
h›z›ndan memnun de¤ilseniz ya
da bilgisayarlar›n daha h›zl›
çal›flmas› gerekti¤ini
düflünüyorsan›z IBM’in yeni
çal›flmalar› tam size göre. IBM
araflt›rmac›lar› bugüne dek
yap›lm›fl en h›zl› silikon tabanl›
optik modülatörü yapt›lar. Alet
bir lazer ›fl›n›n› bir seri fl›k
at›m›na dönüfltürerek bir
anlamda 1 ve 0’dan oluflan
komutlar› ›fl›k yoluyla iletiyor.
Gelecek on y›l içinde mikro
yongalar›n düzinelercesinin
›fl›k yoluyla birbirine
ba¤lanmas›yla çok yüksek
h›zda bilgisayarlar elde etmek
mümkün olacak. Günümüzdeki
bilgisayarlar›n merkezi
ifllemcileri elektronik
haberleflmeyi bak›r kablolar
arac›l›¤›yla yap›yorlar.
Silikona gömülü halka
biçimli yap›larda ›fl›¤›n birçok kez dolanmas›n›
sa¤layarak ›fl›¤›n mikroyonga üzerine ulaflmas›n›
geciktiriyorlar. Ultra h›zl› bir bilgisayar yapabilmek ve
yüksek performans elde edebilmek için ›fl›¤›n
geciktirilmesinin çok önemli oldu¤u vurgulan›yor.
Elektronik bilgiyi bilgisayar›n haf›zas›nda saklamak
kolay fakat ›fl›¤› kontrol etmek bu iflin güç yan›. Yeni
silikon ayg›t›n daha önce yap›lanlar›n on kat daha
küçük oldu¤u söyleniyor.

Önümüzdeki y›llarda bilgisayarlar›n elektronik-optik
hibrit olmas› öngörülüyor. Bunu sa¤lamak için ›fl›¤›n
silikon içinde tutulmas› anahtar nitelik tafl›yor. Yeni
nesil bilgisayarlarda bilgi ifllemek elektronlar
arac›l›¤›yla yap›lacak, ama bilgiyi baflka bilgisayarlara
ya da aletlere iletmek için ›fl›ktan yararlan›lacak. Bu
yolla bilgisayarlar›n yüksek eforlu çal›flmas›
sa¤lanabilece¤i gibi, ayg›tlar›n afl›r› ›s›nmas›n›n da
önüne geçilecek.

Yenilebilir Termometre
Termometreler ateflimizi
ölçerken vücudumuzun
d›fl›nda olduklar› için iç
›s›m›z›n ne kadar oldu¤unu
tam olarak bilemeyiz.
Gündelik yaflamda bizim için
çok önemli bir fark olmasa da
vücudun iç ›s›s›n›n ne kadar
oldu¤unu bilmek bazen
yaflamsal olabiliyor. Bu amaçla
gelifltirilen yenebilir
termometre özellikle
sporcular›n kullan›m›na
sunuluyor. NASA’n›n daha
önce astronotlar için
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tasarlad›¤› bu termometreler
art›k sporcular›n
performans›n›n ölçülmesi
s›ras›nda iç ›s›lar›n›n ne kadar
de¤iflti¤ini göstermesi
aç›s›ndan önemli. Hap
fleklindeki termometre
yutulduktan sonra iki saat
içinde veri toplamaya bafll›yor
ve d›flar›da bulunan bir kay›t
cihaz›na gönderdi¤i sinyaller
arac›l›¤›yla bilgiyi aktarabiliyor. 18-30 saat aras› bir
zamanda sindirim sistemi bu
haplar› güvenle d›flar› at›yor.
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NASA’n›n Yeni Bisikleti
Bisiklet birçok insan›n gönlünde vazgeçilmez bir
yere sahip. ‹ki teker üzerinde pedal çevirmek, birçok
kimse için bir ulafl›m biçimi olman›n yan›nda
inan›lmaz bir zevk. Bununla birlikte bisikletin taht›
yavafl yavafl sallan›yor. Curtis DeForest adl› mucidin
gelifltirdi¤i araç, bisikletten çok daha iyi bir
performans sergiliyor. NASA’n›n ilgisini çeken ve
Hiperbisiklet (Hyperbike) ad› verilen bu alet
gelece¤in tafl›ma araçlar›ndan biri olmaya aday.
Hiperbisiklet üç tekerlekli. Yanlarda 2,5 metre
çap›nda iki tekerle¤i bulunan araçta bu tekerler
birbirine paralel de¤il. ‹ki tekerlek aras›ndaki uzakl›k
altta 160, üstteyse 65 cm. Araçta ön k›s›mda bir de
küçük tekerlek bulunuyor. Kullan›c›, saatte 80 km’ye

ulaflabildi¤i yolculu¤unda ayakta durmak zorunda
Bisikletin görünümü biraz tuhaf olsa da, bilinen
bisikletlerin aksine, sürücünün konumundan dolay›,
arac›n a¤›rl›k merkezi tekerleklerin ekseninin alt›nda
bulunuyor.
Curtis deForest’in gelifltirdi¤i bu araç NASA’n›n da
gözünden kaçmam›fl. Kurum özellikle yerçekiminin
az oldu¤u yerlerde kullanmak üzere bu bisiklete talip
olmufl. NASA yetkilileri bu araçtan yola ç›karak yeni
araçlar yapmak amac›nda olduklar›n› aç›kl›yorlar.

Mikrodalga Vazo
Kent yaflam› her zaman
kofluflturmayla geçiyor. Gerek
kendimize ay›rd›¤›m›z zaman›n
k›s›tl›l›¤› gerekse yetifltirmemiz
gereken ifller bizi kimi zaman
bunalt›yor. Tasar›mc›lar kent
insan›n zaman›n› verimli
kullanmas› için çeflitli ürünler
gelifltiriyorlar. Mikrodalga vazo da
bu tasar›mlardan biri. Bu fl›k
görünüfllü ayg›t asl›nda bir vazo
de¤il bir f›r›n. Vakti az olan
insanlar için düflünülen bu vazo,
masaya gelen yiyecek ve
içeceklerin ›s›t›lmas›na yar›yor.
Aletin üzerinde bulunan saat
yeme¤inizi ne kadar süreyle
›s›taca¤›n›z› ayarlamaya yar›yor.

Vazonun tepesinde bulunan
yaprak biçimli bölümde asl›nda
bir lamba bulunuyor. Bu lamba
›s›tma ifllemi bafllad›¤›nda
yan›yor ve söndü¤ünde
yeme¤inizin ›s›n›fl oldu¤unu
anl›yorsunuz.
Bu aleti, kullan›lmad›¤›
zamanlardaysa fl›k bir vazo gibi
iç dekorasyon amac›yla
düflünmek mümkün. Hayat›n
içinde küçük ama hofl bir
teknolojik detay olarak
düflünebilece¤imiz bu ürün,
asl›nda teknolojik geliflmelerin
ne denli estetik olarak da
kullan›labilece¤ini de bize
gösteriyor.
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