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Teknoloji
Biyouyduyla
Mütant Tohumlar
Çinli araﬂt›rmac›lar, bitkileri uzay
ortam›nda mütasyona u¤ratmak için
özel olarak geliﬂtirilmiﬂ bir uydu
projesini aç›klad›lar. Çin Tar›m
Bilimleri Akademisi’nin Uzayda
Üretim Merkezi Direktörü Liu
Luxiang, projenin ürün miktar›n› ve
kalitesini art›racak mütasyonlar›
hedefledi¤ini belirtti. Araﬂt›rmac›lar,
daha önce de uydular ve yüksek irtifa
balonlarla, ender genetik mütasyonlar
elde edebildiklerini söylüyorlar. Bu
yolla, örne¤in dev tatl› biberler, daha
kaliteli bu¤day ve pirinç üretilebilmiﬂ.
Yeni uydu projesinin amac›ysa, yeni
mütant tohumlar elde etmenin
yan›s›ra, bu mütasyonlar›n nedenlerini
belirlemek. Bu nedenle proje, ABD ve
Rusya taraf›ndan uzaya gönderilen ve
radyasyona karﬂ› güçlü kalkanlarla
donat›lm›ﬂ
uydular›n tersine,
kozmik radyasyona
olabildi¤ince aç›k
bir uydu tasar›m›
öngörüyor. Uyduda
görece korunmal›
bir odac›kla, yapay
yerçekimi
oluﬂturacak bir
odac›kta tutulacak
kontrol bitkileriyle, ana bölmelerde
kozmik ›ﬂ›n›ma aç›k tutulan bitkiler
karﬂ›laﬂt›r›l›p meydana gelen
de¤iﬂimlerin nedenleri saptanacak.
Kozmik ›ﬂ›n›m›n, canl› organizmalar›n
DNA zincirlerinde mütsayonlara yol
açt›¤› biliniyor. Pek bilinmeyense
a¤›rl›ks›z ortam›n etkisi.
Araﬂt›rmac›lar, kozmik ›ﬂ›n›mla
a¤›rl›ks›z ortam›n birlikte bir sinerji
yaratarak ilginç sonuçlar
sa¤layabilece¤ini düﬂünüyorlar.
Yaln›zca tasarlanan uydunun
maliyetinin 25 milyon dolar› bulaca¤›
hesaplan›yor. Ama Liu, Çin hükümetinin uydu ve f›rlatma masraflar›n›
onaylayaca¤› konusunda güvenli.
Nature, 19 Nisan 2001
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NASA’dan Hediye:
Yanmayan Evler
Arabalar...
NASA’n›n atmosfere geri dönen uzay
araçlar›n›n sürtünmeyle yanmamas›
için geliﬂtirdi¤i zar inceli¤inde bir ›s›
kalkan› sayesinde yak›nda yanmaz
evlere,otomobillere, teknelere
kavuﬂabilece¤iz. NASA’n›n Ames
Araﬂt›rma Merkezi’nde geliﬂtirilmiﬂ
olan Koruyucu Seramik Kaplama
(Protective Ceramic Coating – PCC),
›s›y› kapland›¤› herhangi bir
yüzeyden uzaklaﬂt›r›yor. Böylelikle
seramik, ahﬂap, çelik, plastik ve cam
elyaf›ndan yap›l› yüzeylerin
yang›ndan etkilenmesi önlenebilecek.
PCC’nin mucidi, Rex Churchward,
kaplaman›n, yüksek s›cakl›klara tabi
tutuldu¤unda termal enerji sald›¤›n›,

Yemek Yiyen Robot
Gerçi tasar›m› bilimkurgu yazar›
Isaac Asimov’un belirledi¤i robot
ilkeleriyle pek uyuﬂmuyor, ama
Güney Florida Üniversitesi’nden
Stuart Wilkinson’un robotunu kar›n
toklu¤una çal›ﬂt›rabiliyorsunuz. Bir
metre uzunlu¤unda trene benzeyen
makinenin plastik "mide"sinde
bulunan E. coli bakterileri, ﬂekeri
metabolize edip elektronlar› serbest
b›rak›yor. K›na bitkisinden sa¤lanm›ﬂ
bir kimyasal, elektronlar› emerek
bunlar› yak›t hücresinin bir kenar›na
taﬂ›yor. Elektronlar, buradan karﬂ›
taraftaki oksijen atomlar›nca daha
büyük bir kuvvetle çekiliyor. Hücre
içinde bir uçtan di¤erine koﬂturan
elektronlar bir elektrik ak›m›
oluﬂturuyor. Tasar›mc›, karbon
dioksiti tahliye etmek ve robotun
yeme¤iyle birlikte hava da
yutmas›n› önlemek için bir
de yemek borusu yapm›ﬂ.
Çünkü az miktarda
oksijen bile robotun
kimyas›n› bozup
elektron ak›m›n›
engelleyebilir. Bu
nedenle "Chew Chew"

yüzeyine
uygulanan
›s›y› da bu
ﬂekilde reddederek alt›ndaki baﬂka
tabakalar›n ›s›nmas›n› önledi¤ini
belirtiyor. NASA, sivil kullan›m için
teknolojiyi Wessex firmas›na satm›ﬂ.
ﬁirketin sahibi John Olver, ürünün
kullan›m alanlar›n› geniﬂletmek için
yap›lan araﬂt›rmalar sonucu, PCC’yi
oluﬂturan malzemenin %99’unun
yanmaz özellikte oldu¤unun
belirlendi¤ini söyledi. Olver’e göre
kaplama, -160 ve 1650 santigrat
dereceler aras›ndaki s›cakl›klardan
etkilenmiyor.
NASA bas›n bülteni, 24 Nisan 2001

adl› robot bir vejeteryen olmak
zorunda. Çünkü oksijen olmadan
midedeki bakteriler etteki ya¤lar›
hazmedemez. Ancak sebze diyeti,
robot için tasarlanan iﬂe uygun. Chew
Chew, ﬂimdilik biraz haz›ms›z ve a¤›r
kanl› say›labilir. Yaln›zca üç kesme
ﬂekerden oluﬂan yeme¤ini ancak 18
saatte hazmediyor. Bu kadar
dinlenmeden sonraysa yaln›zca 15
dakika çal›ﬂabiliyor. Ama tasar›mc›s›
yeni kuﬂak "gastrobot"lar›n
gelece¤inden umutlu. Wilkinson,
bunlar›n ileride ba¤ ve bahçelerin
denetiminde kullan›labilece¤ini
söylüyor. Hatta zararl› bitkileri
yemek üzere planlanm›ﬂ obur
robotlar, bir yandan kar›nlar›n›
doyururken, bir yandan da
bahçenizi
temizleyebilecek.
Discover, Nisan 2001
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