yapay
kristaller
Ayﬂegül Y›lmaz
ABD’nin Ohio eyaletindeki Columbus kenti sanayi bölgesinde yer alan
ve sar›-kahve renkli binalar›yla hemen
göze çarpan fabrika, içeride ola¤and›ﬂ› bir ﬂeylerin olup bitti¤i izlenimini
veriyor. Gerçekten de içeride, tümüyle
çelikten yap›lm›ﬂ dev makineler, do¤ada milyonlarca, hatta milyarlarca y›lda
gerçekleﬂen iﬂlemleri, yaln›zca birkaç
dakika gibi çok k›sa sürelerde yerine
getiriyor. Buras› dünyan›n en büyük
de¤erli taﬂ iﬂleme fabrikas› say›lan General Electric Superabrasives. Fabrikada, elmas taneleri gün boyu üç vardiyada üretiliyor. Oysa do¤ada elmaslar, yerin derinliklerinde, kayaçlar›n
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sek bas›nç alt›nda kristalleﬂmesi sonucunda oluﬂuyor. Elmaslar, dev kayaç
kütlelerinin içinde da¤›n›k bir biçimde
bulunabiliyor. Bunlar›n yeralt›ndan ç›kar›lmas› ço¤u kez çok külfetli olabiliyor.
Fabrikada üretilen elmas taneleri
mücevher olarak kullan›lm›yor. Bunlar, çok uzun bir süreç sonucunda do¤ada oluﬂan elmaslar gibi parlak ve
ola¤anüstü güzellikte de¤il. Daha çok
irili ufakl› kum tanelerine benziyorlar.
Ancak araﬂt›rmac›lar, teknikerler ve
mühendisler için bu fazla önemli de¤il. Onlar daha çok elmas›n fiziksel ve
kimyasal özellikleriyle ilgileniyorlar.
Yapay elmaslara da kazand›r›lan bu

özellikler, onlar› teknolojinin vazgeçilmez unsurlar› konumuna getirmiﬂ.
Günümüzde, elmaslar›n yan› s›ra
baﬂka yapay kristallerin de teknolojideki yerleri yads›namaz. Örne¤in, silisyum kristalleri bilgisayar "beyinlerinin" temel yap›s›n› oluﬂturuyor. Bundan baﬂka, baz› özel kristaller, insanl›¤›n en önemli buluﬂlar›ndan say›lan
lazerlerin merkezinde yer al›yor. Kristaller üzerinde araﬂt›rma yapan bilim
adamlar›, bunlar›n modern yaﬂant›m›za çok önemli katk›lar›n›n oldu¤unu
vurguluyorlar. Bu nedenle de bir süreden beri, do¤an›n sundu¤u bu nimetle yetinmiyorlar. Çünkü do¤al taﬂlar,
ne miktar ne de kalite aç›s›ndan bu-

günkü gereksinimi karﬂ›lam›yor. Araﬂt›rmac›lar, buna çözüm olarak, daha
50 y›l öncesine kadar düﬂ say›lan, yüksek kalitede yapay kristaller geliﬂtirmeyi baﬂard›lar.
Görünüﬂe bak›l›rsa kristaller, atomlar›n, iyonlar›n ve moleküllerin, maddenin kendine özgü yap›s›n› oluﬂturacak biçimde, periyodik olarak her yöne do¤ru dizildi¤i üçboyutlu kafeslerden baﬂka bir ﬂey de¤il. Ancak günümüzdeki kullan›m alanlar›na bak›ld›¤›nda ne denli vazgeçilmez olduklar›
hemen göze çarp›yor.
General Electric Superabrasives’deki kristal üreticileri, 24 saat boyunca,
saatte on kez, herbiri yaklaﬂ›k dört
metre boyundaki 12 yüksek bas›nç
presini malzemeyle besliyorlar. Bunu
yaparken, içi metal ve grafitle dolu
yaklaﬂ›k üç santimetre çap›ndaki bir
tüpü, araba tekerle¤i çap›nda bir metal halkan›n merkezindeki deli¤e yerleﬂtiriyorlar. Daha sonra da s›zd›rmay›
önleyen saks› biçimindeki bir malzemeyle tüpün alt ve üst k›sm›n› kapat›yorlar, halkan›n konumunu ayarl›yorlar ve iﬂlemi baﬂlat›yorlar.
Bundan sonra, hidrolik düzene¤e
ait pistonlar silindirin merkezine do¤ru alttan ve üstten bas›nç uygulamaya
baﬂl›yor ve güvenlik kap›s› kapan›yor.
Preslerin üzerindeki göstergelerden
bas›nç ve s›cakl›k de¤erleri okunabiliyor. S›cakl›k 1500°C ve bas›nç da
60.000 atmosfere ulaﬂt›¤›nda –ki bunu bir araban›n parmak ucuna uygulad›¤› bas›nca benzetebiliriz- ola¤anüstü
bir ﬂey gerçekleﬂiyor: S›radan grafitten elmas oluﬂuyor. Simyac›larla kimyac›lar için bu yüzy›llar boyunca bir düﬂten baﬂka bir ﬂey de¤ildi.
Günümüzde bilim adamlar›, yüksek bas›nc›n uyguland›¤› haznenin içinde ne olup
bitti¤ini yaklaﬂ›k olarak tahmin edebiliyorlar: Grafiti kaplayan metal ergiyor ve grafitin de ergimesine, yani karbon atomlar›n›n aralar›ndaki
ba¤lar›n kopmas›na yol aç›yor. Karbon atomlar›ndan da,
bu ola¤anüstü koﬂullar alt›nda, elementin kararl› biçimi
olan elmas oluﬂmaya baﬂl›yor. Son zamanlarda baz›
araﬂt›rmac›lar, özel bir lazerle elmas› grafite dönüﬂtürme-

Boylar› 1-1,5 cm aras›nda de¤iﬂen
bu yapay elmaslar t›pta kullan›lan
neﬂterlerin ucuna yerleﬂtirilmiﬂ.

yi baﬂard›larsa da elmas›n yeniden
grafite dönüﬂmesi ola¤an koﬂullarda
son derece yavaﬂ gerçekleﬂece¤inden
elmas›n kal›c› oldu¤u söylenebilir.
Birkaç dakika sonra kap› aç›l›yor,
yüksek bas›nç pistonlar› geri çekiliyor
ve metal halka d›ﬂar› yöneliyor. Daha
sonra, preslenmiﬂ kütle metal halkadan dikkatle ç›kar›l›p çekiçle parçalan›yor. Bu iﬂlem s›ras›nda, turuncukahve renkli s›zd›rmazl›k sa¤layan
malzemeyle, boz renkli kat› malzeme
birbirinden ayr›l›yor. Boz renkli malzeme, metal, grafit art›klar› ve elmas
tanelerinden oluﬂan bir kar›ﬂ›m. Bu
kar›ﬂ›m çukur bir kab›n içerisine b›rak›l›yor.
Elmas tanelerini kaplayan grafit tabakas›n›n giderilmesi için, her vardiyan›n sonunda presten ç›kan malzeme
asitli s›v›da y›kan›yor. Y›kama ve ay›klama iﬂlemlerinden sonra, birkaç bin
karatl›k alt›nsar›s› ve gri-beyaz renkli
elmas taneleri nakliye gününe kadar
fabrikan›n deposunda saklan›yor.
Dünyan›n en sert maddeleri say›lan elmas taneleri bu aﬂamadan sonra kes-

me, delme, parlatma ve freze gibi iﬂlemlerin yap›ld›¤› iﬂletmelerde kullan›lacak.
‹nsanl›k elmas›n s›rad›ﬂ› özelliklerini bundan yaklaﬂ›k 2000 y›l önce keﬂfetmiﬂti. ‹.Ö. 200 y›llar›nda, de¤erli
taﬂlar› iﬂleyen Çinlilerin, Hindistan’dan elmas kesiciler getirttikleri biliniyor. Frans›z düﬂünür Denis Diderot’nun "Encyclopédie" adl› eserine
göre de, 18. yüzy›lda mühendisler, kayalar› elmaslarla kapl› keskilerle deliyorlard›. ‹lerleyen y›llarda bu tür aletler geliﬂtirilerek iﬂlevsellikleri önemli
ölçüde art›r›ld›.
Bilim adamlar›, uzun y›llar süren
araﬂt›rmalar ve kendi yaﬂamlar›n› bile
tehlikeye sokacak deneylerden sonra
elmas sentezini gerçekleﬂtirmeyi baﬂard›lar. Elmas dünyada ilk kez, 1953
y›l›nda, ‹sveç’teki bir firmada yapay
olarak üretilebildi. 1949 y›l›nda, merkezi Stockholm yak›nlar›nda bulunan
ASEA firmas›nda, aralar›nda Baltzar
von Platen adl› yarat›c› bir bilim adam›n›n da bulundu¤u bir araﬂt›rma ekibi yapay elmas üretimi konusunda görevlendirilmiﬂti. Daha önce
Elmastan yap›lm›ﬂ olan bu levha, elmas›n
buzdolab›n› icat etmiﬂ olan
bilinen biçimine hiç benzemiyor. S›cak metan
gaz›n›n yayd›¤› mikrodalgalardan
von Platen o s›ralarda da
yararlan›larak yap›lm›ﬂ olan bu levhalardan
yapay elmas üretebilecek
neﬂter gibi son derece keskin el aletleri
üretilebiliyor.
bir makine geliﬂtirmeyi
düﬂlüyordu. Ekip, grafiti
oluﬂturan atomik ba¤lar›
çözebilmek için yüksek bas›nç ve yüksek s›cakl›¤›n
gerekli oldu¤unu biliyordu.
Ancak bu koﬂullar› gerçekleﬂtirebilecek güçteki bir
makineyi geliﬂtirmek hiç de
kolay bir iﬂ de¤ildi; dahas›
iﬂlem oldukça tehlikeliydi.
Her an büyük bir patlama
gerçekleﬂebilirdi. Çünkü
ayg›t 50.000 atmosferden
daha da yüksek bir bas›nç
yaratabiliyordu. Grafit örOcak 2001 57 B‹L‹M ve TEKN‹K

CERN’de çal›ﬂan bu uzman, kristallere fotodiyotlar
yerleﬂtiriyor. Ölçüm ayg›tlar› olan fotodiyotlar, birim
parçac›klar›n f›rlamas›na yol açan ani ›ﬂ›k atmalar›n›
kaydediyor. Bu iﬂlem, kurﬂun ve volfram›n birleﬂiminden
oluﬂan malzemenin oldukça k›r›lgan olmas› nedeniyle
yüksek dikkat gerektiriyor.

ne¤i, bir alüminyum ve demir oksit kar›ﬂ›m› olan termitle çevriliydi. Termit,
s›cakl›¤›n 2000°C’ye ç›kmas›n› sa¤layabiliyordu, ancak karars›z bir maddeydi ve makinedeki alkolle birleﬂti¤inde patlamalara yol açabilirdi. Baﬂar›s›z birçok denemeden sonra ekip,
grafit örne¤ine demir karbit eklemeyi
ak›l etti. Demir karbit, grafitin ergime
noktas›n› düﬂürüyordu, ayr›ca metalin
içinde daha fazla grafit çözüldükçe
doymuﬂ duruma geçiyordu. Bunu gözlemleyen ekip sonunda elmas üretmenin tekni¤ini bulduklar›ndan emin oldular. Ekip, 16 ﬁubat 1953’te, yüksek
bas›nç presini 83.000 atmosfer ve yaklaﬂ›k 2000°C s›cakl›kta yaklaﬂ›k bir saat boyunca çal›ﬂt›rd›. Sonuç inan›lmazd›. Deneyin sonunda kum tanecikleri büyüklü¤ünde elmas taneleri oluﬂmuﬂtu. Ne var ki ASEA bu önemli buluﬂu kimi rakip firmalardan gizli tutmak amac›yla yay›mlamay›p dünyaya
aç›klamad›.
Yaklaﬂ›k birbuçuk y›l sonra, 1954
y›l›n›n Aral›k ay›nda, ﬂirketin ABD’de-

ki rakibi General Electric’ten bir grup
araﬂt›rmac› ayn› amaca ulaﬂt› ve 15
ﬁubat 1955 günü de, ilk yapay elmas›
üretmeyi baﬂard›¤›n› dünyaya aç›klad›. Bu nedenle dünyada ilk yapay elmas› üretenin asl›nda ‹sveçli bir ekip
oldu¤u hiçbir zaman resmen kabul
edilmedi.
General Electric bu baﬂar›s›n› aç›klamas›na karﬂ›n, iﬂlemin ayr›nt›lar›n›
y›llarca gizli tuttu. 1957 y›l›n›n Kas›m
ay›nda, Sovyetler Birli¤i’nin ilk uzay
arac› Sputnik’i uzaya f›rlatt›¤› s›ralarda, General Electric dünyadaki tek
üretici olarak "insan yap›m› elmaslar›n" sat›ﬂ›na baﬂlad›.
General Electric’in bu ç›k›ﬂ›, bu
alanda baﬂka rakiplerin ortaya ç›kmas›na yol açt› ve yapay elmas üretimi
h›z kazand›. O y›llarda, De Beers ad›ndaki Güney Afrika kökenli ﬂirket, bugün de oldu¤u gibi do¤al elmas pazar›n› elinde tutuyordu. ﬁirket hemen
bir araﬂt›rma grubu oluﬂturdu. Grup,
gerçekleﬂtirmesi oldukça zor olan sentezi 1958 y›l›nda yapmay› baﬂard›. Bu-

ﬁiﬂe geniﬂli¤indeki bu grena kristalinden bir elmas delici yard›m›yla 0,5 cm kal›nl›¤›nda ve 12 cm
uzunlu¤unda çubuklar kesiliyor. Bu kristal çubuklar, t›pta kullan›lan lazerlerin ana parçalar›n›
oluﬂturuyor.
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gün, De Beers ﬂirketi dünyaya do¤al
elmas pazarlaman›n yan› s›ra endüstride kullan›lan yapay elmaslar›n üretimini gerçekleﬂtiriyor, ayr›ca elmas iﬂleme ayg›tlar› üretiyor. De Beers ve
General Electric d›ﬂ›nda Rusya’da ve
Uzakdo¤u’daki kimi ﬂirketler de yapay elmas üretiyor. Tüm bu ﬂirketlerin
y›lda üretti¤i yapay elmas miktar› 180
tonu buluyor. Bu miktar, yerin derinliklerinden ç›kar›lan do¤al elmaslar›n
dokuz kat›.
Endüstride yapay kristallerin kullan›m›, do¤al olanlara oranla daha fazla
avantaj sa¤l›yor. Bu konuda, General
Electric’de üretim kalitesinden sorumlu Erik Einset, elmaslar›n iﬂlevlerini
ne derece iyi yerine getirdiklerini, bir
dizi etkenin belirledi¤ini aç›kl›yor.
"Bu etkenler aras›nda elmas›n büyüklü¤ü, biçimi ve kirlilik oran› bulunuyor. Örne¤in, çok az miktarda azot eklenmesi malzemeyi sertleﬂtiriyor. Tüm
bunlar› denetleyebiliyoruz. Oysa do¤ada bunlar denetlenemiyor."
Günümüzde elmaslar›n teknolojideki yerleri yads›namaz. Örne¤in, granit gibi sert kayaçlar›n ya da baﬂka
sert malzemelerin kesilmesinde, petrol gibi yeralt› zenginliklerinin araﬂt›r›lmas›nda kullan›lan sondaj baﬂl›klar›nda hep elmaslardan yararlan›l›yor.
Bunun nedeni, elmaslar›n tüm malzemeler aras›nda en sert yap›ya sahip olmalar›d›r. Elmaslar› oluﬂturan karbon
atomlar› birbirlerine her yönde s›ms›k› ba¤l›lar. Ancak s›rad›ﬂ› özellikleri
bununla bitmiyor. Elmas, ayn› zamanda çok iyi bir ›s› iletkeni. Örne¤in, bak›ra oranla ›s›y› beﬂ kat daha iyi iletiyor. Dahas›, elmaslar morötesi ve k›z›lötesi dalgaboylar› aras›ndaki her türlü ›ﬂ›k için saydam olma özelli¤ine sahip. Bilim adamlar›n›n, s›cak metan gibi gazlar kullanarak mikrodalgalar
arac›l›¤›yla elmastan plakalar ve camlar geliﬂtirmeleriyle birlikte, elmas›n
bu çekici özelliklerinden de yararlan›l›yor. Bunlar, lazerlerde ›ﬂ›n›m camlar› iﬂlevini görüyor ya da yüksek verim
elektroni¤inde ›s›n›n yönünün de¤iﬂtirilmesinde kullan›l›yor. Birçok araﬂt›rmac›, elmaslar›n bu özellikleri nedeniyle gelecekte bilgisayar çiplerinin
üretiminde çok önemli rol oynayacaklar›n› daha ﬂimdiden söyleyebiliyor.
Ancak, bu noktaya gelinmesi zaman alaca¤a benziyor. Günümüzde
bilgisayar çiplerinin üretiminde yay-

‹ki kilogram a¤›rl›¤›nda olan yttriyumg›n olarak silisyum kullan›l›yor. 1999
verileri denetleyen
alüminyum-grena kar›ﬂ›m› bu ham
kristali oluﬂturan üç boyutlu atom
y›l›nda, bu elementin dev kristallerinuzmanlar,
küçük
yap›s›na krom, tuliyum ve holmiyum
den, yaklaﬂ›k üç milyar metrekarelik
pencerelerden, kaelementleri yerleﬂtirilmiﬂ.
Araﬂt›rmac›lar bu kristali üretebilmek
bir alan› kaplayacak kadar ince levha
zanlar›n içinde olup
için ham maddeleri 1950°C’de
ergitmiﬂler. Eriyi¤e dald›r›lan bu model
kesildi. Çip üreticileri bu silisyum parbitenlere göz atmay›
kristal eriyikten ç›kar›ld›¤›nda yavaﬂ
çalar›n›n üzerine bilgisayarlar›n manda ihmal etmiyorlar.
yavaﬂ dev bir kristal halini alm›ﬂ.
t›k çekirde¤ini oluﬂturan karmaﬂ›k
Kazanlar›n içindeki
elektronik devreler yerleﬂtiriyorlar.
ergimiﬂ silisyumdan
Çipler, büyük miktarlarda veriyi saklaoluﬂan s›v›n›n s›cakl›yabiliyor; daha basit yap›da olanlarsa
¤› 1420°C’ye ulaﬂ›elektronik ev aletlerine kumanda ediyor. Bu s›v›dan bir siyor ya da cep telefonlar›na yeni özellisyum sütunu yükselikler kat›yor.
liyor. Dakikada 20
Elektronlar›n, çok ince devrelerden
kez kendi çevresinde
geçerken yollar›ndan sapmamalar›
dönen bu sütunun
için kristalin boyutlar›n›n tam do¤ruüst ucunda parmak
gerektiriyor. Ancak silisyum kristallelukta, ayr›ca kimyasal aç›dan safl›k dekal›nl›¤›nda bir çubuk oluﬂuyor. Aﬂ›
rinin üretimi art›k tümüyle otomatik
recesinin, do¤adaki kuvars mineralinçubu¤u ad› verilen bu silisyum kristaolarak gerçekleﬂiyor.
den elde edilen silisyumun safl›k dereli, eriyik içerisindeki atomlar›n birbirKristal üretimi s›ras›nda kimi hatacesinden çok daha yüksek olmas› geleriyle oluﬂturacaklar› ba¤ için model
lar oluﬂabiliyor. Örne¤in, dört kenarrekiyor.
durumunda.
Saf silisyum kristalleri üreten fabridan oluﬂan silindirik yap›daki kristalin
Bu aﬂamadan sonra tanecikler bir
kalar, bunu yapmak için do¤adaki
kenarlar›nda k›r›klar bulunabiliyor.
bir kristalin yüzeyine yerleﬂiyor ve
kumda bulunan kuvars (SiO2) taneleBu hatalar kristalin kalitesini ve do¤al
böylece bir tabaka üzerine yenisi eklerinden yararlan›yorlar. Bir silisyumolarak sat›ﬂ fiyat›n› düﬂürüyor.
niyor. ‹ç yap›ya ba¤l› olarak baz› yüoksijen bileﬂimi olan kuvars büyük
Silisyum kristali kazandan ç›kar›lzeyler daha h›zl› geliﬂirken baﬂka yümiktarda enerji harcanarak ayr›ﬂt›r›l›d›ktan sonra 0,725 milimetre kal›nl›zeyler daha yavaﬂ geliﬂiyor. Bu de¤iﬂyor. Ne var ki iﬂ bununla bitmiyor,
¤›ndaki yüzlerce levhaya bölünüyor.
ken h›zlar kristalin biçimini belirliyor.
çünkü elde edilen silisyum yüzde bir
Bu levhalar, yüzeyleri tam anlam›yla
Do¤ada silisyum da elmas gibi sekizoran›nda, kirlilik yaratan yabanc› madpürüzsüz olana de¤in düzleﬂtirilip
yüzlü biçimde kristalleﬂirken, bu yade içeriyor. Bu yabanc› maddeler araparlat›l›yor. Daha sonra uzmanlar, sipay iﬂlem s›ras›nda, kendi çevresinde
s›nda demir, bak›r ve nikel bulunuyor.
lisyumdaki demir ve bak›r atomu say›dönmesi nedeniyle silindrik biçimde
Ar›tma iﬂlemi s›ras›nda silisyum, tuzlu
s›n›, atomlar›n gerekli yerlere yerleﬂkristalleﬂiyor. Kristal bu iﬂlem s›ras›nasit yard›m›yla renksiz bir s›v›ya dömemelerinden kaynaklanan boﬂluklar›
da dakikada bir milimetre büyüyor.
nüﬂtürülüyor; bu s›v› dam›t›l›yor ve
ve fazla say›da atomun birikti¤i yerleBu, baﬂka yapay kristallerin üretimi
sonra da tekrar elemente dönüﬂtürüri belirliyorlar. Çünkü levhalar, ancak
gözönüne al›nd›¤›nda oldukça büyük
lüyor. Tüm bu iﬂlemlerin sonucunda
belirli ölçütlere uygun olduklar›nda
say›labilecek bir h›z. ‹kibuçuk gün sümadde yüzde 99,9999999’luk bir safl›çip üretiminde kullan›labiliyor.
ren bu iﬂlemin sonunda yaklaﬂ›k 100
¤a ulaﬂ›yor. Bu, bir milyar silisyum
kilogram silisyum, gümüﬂ gibi parlaFizikçiler ve mühendisler, halen
atomu aras›nda bir tane yabanc› atostandart format say›lan 200 milimetre
yan tek bir kristal halinde bir araya
mun bulundu¤u anlam›na geliyor.
çap›ndaki levhalara önemli kalite ölgelmiﬂ oluyor. Bu tür kusursuz yap›laTüm bu aﬂamalardan geçen silisçütleri getiriyorlar. Ancak, 300 milir›n yapay olarak üretimi büyük ustal›k
yum henüz kusursuz bir kristal
metre çap›nda olacak olan bir
yap›s›na ulaﬂm›ﬂ olmuyor. Saf
sonraki kuﬂak levhalarda, üresilisyum, temiz olmas›na aﬂ›r›
tim aﬂamalar›n›n da daha karözen gösterilen "Kristal Üretme
maﬂ›k hale gelmesine ba¤l› olaMerkezi"nde kristal haline getirak, kaliteyi tutturmak daha da
riliyor. Burada, 20 cm kal›nl›zorlaﬂacak. Bu konuda ilk pilot
¤›ndaki silisyum kristallerinin
çal›ﬂmalar baﬂlam›ﬂ durumda;
üretildi¤i çelikten dev kazanlar
hatta bunlar› kullanacak çip
bulunuyor. Uzun bir metal kola
üreticileri levhalar› iﬂlemeye
as›l›, yaklaﬂ›k bir metre yar›çabaﬂlad› bile.
p›ndaki bu kazanlar, ayn› zaLevha çap›n›n art›r›lmas›n›n
manda say›s›z kablolar, ölçüm
nedeni aç›k: Çaptaki on santiayg›tlar› ve motorlarla çevrili. Kal›n ham kristallerden çok dikkatli bir biçimde kesilmiﬂ
metrelik bir art›ﬂ, levha alan›nda
olan bu dört kenarl› kristaller maddenin do¤as›na farkl›
Bunlar›n yan›nda ayr›ca bir de aç›dan bakmam›z› sa¤layacak. 2005 y›l›nda, Avrupa
2,25 katl›k bir art›ﬂ anlam›na geFizi¤i Laboratuvar› CERN’in parçac›k
denetim ve kumanda konsollar› Parçac›k
liyor. Böylece bir seferde iki kath›zland›r›c›s›nda birim parçac›klar çarp›ﬂt›¤› zaman, bu
ﬂeffaf kristal çubuklar d›ﬂar› f›rlat›lan parçac›klar›
yer al›yor.
tan daha fazla elektronik birim
"ölçülebilen" ›ﬂ›k atmalar›na dönüﬂtürecek.
Makineleri ve bilgisayardaki
üretilebiliyor. ﬁöyle bir hesapla-
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ma da yap›labilir: 200 milimetrelik
levhaya s›¤an 64MB’lik yap›taﬂlar›
700.000 sayfa dolusu bilgiyi, buna
karﬂ›n 256 MB’l›k çiplerle donat›lm›ﬂ
300 milimetrelik bir levha yaklaﬂ›k
3,2 milyon sayfa dolusu bilgiyi saklayabilir.
Kristaller, silisyum örne¤inde oldu¤u gibi, yaln›zca elektronlara karﬂ›
tipik davran›ﬂlar›ndan dolay› de¤il,
ayn› zamanda yüksek kalitede ›ﬂ›k
oluﬂturabilmelerinden dolay› teknik
dünyada devrim yaratt›lar. Amerikal›
fizikçi Theodore Maiman bunu ilk
kez 1960 y›l›nda bir yakut kullanarak
baﬂarm›ﬂt›. Bu deney, çok önemli bir
teknolojik buluﬂ olan lazerin bulunmas›n› sa¤lam›ﬂt›.
Günümüzde de¤iﬂik alanlarda kullan›lan lazerler, yüzeyleri kesiyor, deliyor, lehimliyor, oyuyor, iﬂaretliyor
ve sertleﬂtiriyor. Bundan baﬂka bu geliﬂmiﬂ ayg›tlar, uzakl›klar›n ölçülmesinde, çevreye zarar veren maddelerin analizinde, haberlerin aktar›lmas›nda, CD’lerdeki girintilerin müzi¤e
dönüﬂtürülmesinde, hatta birçok hastal›¤›n tedavisinde kullan›l›yorlar.
Lazerlerde kristallerin yan› s›ra kimi gazlar, renkli maddeler ve diyotlar
da ›ﬂ›n›m› sa¤layabiliyor. Ancak, dermatoloji ve oftalmoloji alanlar›nda oldu¤u gibi, birçok alanda kristallerle
çal›ﬂan lazerlerin kullan›m› ye¤leniyor. Bunun nedeni, bu tip lazerlerin
daha kullan›ﬂl› ve güvenilir olmas›.
Bir örnek vermek gerekirse, körlü¤e yol açan baz› göz bozukluklar›n›n
tedavisinde kullan›lan çok özel bir lazerin çekirdek parças›n› uzunlu¤u 10
cm, çap› 4 mm olan renksiz bir kristal çubuk oluﬂturuyor. Kristal, neodim, yttriyum, lityum ve fluor gibi

Bir lazer denenirken, plastik cam
çubu¤unda k›rm›z› ve mavi desenler
oluﬂuyor. K›z›lötesi ›ﬂ›k yayan lazer
kayna¤›, baﬂta görünmez olan ›ﬂ›¤›
görünen ›ﬂ›¤a dönüﬂtüren küçük
kristallerle bezenmiﬂ. Gelecekte, bu
üç rengin bir araya gelmesinden
oluﬂan renk oyunu lazer
televizyonunun görüntülerini
oluﬂturacak.

elementlerin kar›ﬂ›m›ndan oluﬂuyor.
Burada, neodim önemli rol oynuyor.
Öteki elementler, bu a¤›r metalin
elektronlar›n›n özel ›ﬂ›k yayabilmeleri
için uygun bir elektriksel alan oluﬂturuyorlar.
Burada, neodime ait elektronlar,
d›ﬂtan gelen enerjiyle -ki bunu lazer
diyotlar› sa¤l›yor- daha yüksek ve
enerjiyle dolu yörüngelere yönlendiriliyor. Bu durumda herhangi bir neodim atomuna ait bir elektron birdenbire yeniden eski yörüngesine dönüyor ve çok özel renkte bir ›ﬂ›k yay›yor.
Iﬂ›¤›n dalgaboyu, baﬂka neodim atomlar›n›n elektronlar›n›, ayn› ﬂekilde eski
yörüngeye düﬂmeleri ve ayn› renkte
›ﬂ›k yaymalar› için harekete geçiriyor.
Aynalar aras›na hapsedilmiﬂ ›ﬂ›n›m,
sürekli gidip gelerek ilerlerken daha
çok enerji yay›n›m›na yol aç›yor. Böylece ›ﬂ›k dalgaboyu ç›¤ gibi büyümeye
baﬂl›yor.
Geçti¤imiz y›llarda birçok fizikçi ve
kimyac›, lazerlerdeki mucizevi ›ﬂ›¤›n
kayna¤› yüzlerce iﬂlevsel kristal ve laOldukça sert bir kayaç olan
granitin iﬂlenmesi, yapay
elmaslar olmasayd› çok daha
pahal› bir iﬂlem olacakt›.

zerde etkinlik gösteren yaklaﬂ›k 20
metal iyonu keﬂfettiler. Ancak bunlar›n aras›nda en iﬂlevsel olan› neodim
elementi. Bilim adamlar› yine de yeni
dalgaboylar›na sahip, daha iﬂlevsel,
daha verimli ve ›ﬂ›k tayf› daha geniﬂ
ya da daha dar olan baﬂka özgün malzemelerin aray›ﬂ› içerisinde.
Araﬂt›rmac›lar, bir malzemenin lazere uygunlu¤unu ancak o kristali
üretip onu lazerde deneyerek s›nayabiliyorlar. Burada önemli olan, etkin
atom türünü kristal kafesindeki do¤ru
yere yönlendirebilmek. Çünkü lazer
kristalinin elementindeki atomlar, de¤iﬂik türdeki yerlere yerleﬂebilir; buna
göre de lazer örne¤in k›rm›z› ya da yeﬂil ›ﬂ›k yayabilir.
Son zamanlarda baz› fizikçiler,
skandiyum, yttriyum, lutetyum, fluorit, cer, holmiyum, gadoliniyum, galyum ve erbiyum gibi birçok de¤iﬂik
element kullanarak farkl› bileﬂimlere
sahip kristaller üretmeye baﬂlad›lar.
Bu deneylerde en iyi sonuçlar› ytterbium elementiyle elde ettiler. Neodime
oranla daha az ›s› kayb›na yol açmas›
nedeniyle bu element, yüksek verimli
lazerlere çok uygun bir kristal olabilir.
Araﬂt›rmac›lar, ytterbiyum-oksijen bileﬂimlerini 2500°C gibi çok yüksek bir
s›cakl›kta ergitmeyi baﬂard›lar bile.
Uzmanlar, lazerlerin kullan›m alanlar›n›n yayg›nlaﬂmas› ve geliﬂtirilmesiyle
birlikte, yapay kristallerin de gelece¤inin çok parlak olaca¤› konusunda birleﬂiyorlar.
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