B‹L‹M VE TEKN

Biyoloji
Yine bir
Türk "bilimadam›"n›n
gerçekleﬂtirdi¤i
bir ürün, ama pek
ö¤ünülecek türden bir ﬂey de¤il.
ABD’nin Pennsylvania Eyaleti Pittsburgh kentindeki Carnegie Mellon Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Fakültesi’nden Adnan Akay, bir bas›nç ölçer
yapm›ﬂ. ‹stekte bulunan, kentin hayvanat bahçesi. Ürünün amac›, BBC’nin
Hayvanlar Gezegeni adl› belgeseli için
duydu¤u gereksinimi karﬂ›lamak. Gereksinim, bir bo¤a y›lan›n›n av›n› s›k›ﬂt›r›p ezerken uygulad›¤› gücün ölçüsünü

S›kmametre

Çamurdan Elektrik
Üreten Mikroplar
Massachusetts Üniversitesi’nden (ABD)
bir grup mikrobiyolog, bakterileri, kendilerini sürekli ﬂarj ederek elektrik üreten yak›t hücrelerine dönüﬂtürme yolunda önemli bir ad›m att›lar. Derek
Lovley adl› araﬂt›rmac›n›n yönetimindeki ekip, bakterilere, deniz dibindeki tortullardan elektrik ürettirdi. Gerçekleﬂtirilen deneyde, oksijensiz tortullardaki
bakteriler fazladan elektrik üreterek
bunlar› grafit tellere yap›ﬂt›rd›lar. Bu
teller de ak›m›, bir otomobil aküsünde
oldu¤u gibi, baﬂka bir tele aktard›lar.
Bakteriler yak›t olarak deniz taban›ndaki organik maddeleri kullan›yorlar. Lovley’e göre bu bakteriyel aküler bir araba için yetersiz olabilir, ama denizalt› alg›lay›c›lar›na gereken gücü pekala sa¤layabilir. Deniz dibinde organik tortul
katmanlar›n›n bollu¤u göz önünde tutuldu¤unda, potansiyel olarak s›n›rs›z
bir yak›t kayna¤› ortaya ç›k›yor. Ayr›ca,
denizi kirleten pek çok madde de orgaB‹L‹M ve TEKN‹K 16 May›s 2002
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göstermek. Akay ve meslektaﬂlar›, 30
santimetre uzunlu¤unda bir sondan›n
ucuna, madeni para büyüklü¤ünde, bas›nca duyarl› bir plaka yerleﬂtirip düzene¤i y›lanla tavﬂan aras›na sokmuﬂlar.
Sondan›n ucundaki tellerin ba¤l› oldu¤u bir laptop bilgisayar, y›lan›n vücudunun uygulad›¤› bas›nc› hesapl›yor. Örne¤in, 5,5 metre boyundaki bir piton y›lan›, s›kt›¤› tavﬂan›n her santimetrekaresine 1 kg’l›k bask› uyguluyor. Bu da
ﬂöyle kuvvetli bir el s›k›ﬂ›n›n oluﬂturdu¤u bask›n›n alt› kat›na karﬂ›l›k geliyor.
Pittsburgh Hayvanat Bahçesi’nde sürüngenler üzerinde araﬂt›rma yapan
Herb Ellerbrock, Akay’dan öylesine
memnun kalm›ﬂ ki, kendisiyle yeni deneyler planl›yor. Yeni görev, küçük y›lanlar›n avlar›n› ne kadar güçle s›kt›klar›n› ölçmek..
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nik temelli oldu¤undan, bu küçük jeneratörler tehlikeli maddelerin temizlenmesine de yard›mc› olabilir. Lovley ve
ekibi deney için, dibine deniz çamuru
döﬂenmiﬂ laboratuvar akvaryumlar›ndan
yararlanm›ﬂlar. Dipte oksijence fakir çamurun içine, elektron çeken anod görevi yapan grafit teller yerleﬂtirilmiﬂ.
Ekip daha sonra üstteki oksijen içeren
suya da katod görevi yapan grafit teller
yerleﬂtirmiﬂ ve önce anoda, daha sonra
da katoda transfer edilen elektronlar›
saym›ﬂlar. Bu basit deneyde bile, bir cep
kalkülatörünü iﬂletecek güçte ak›m sa¤lanm›ﬂ. Lovley ve arkadaﬂlar› ayr›ca, Desulfuromonas acetoxidans denen bir geobakteri türünün öteki bakterileri kovarak akünün elektrodunu tümüyle ele
geçirdiklerini görmüﬂler. Bu bakteriyse,
toluen ve öteki organik çözücüleri zehirden ar›nd›rma yetene¤iyle ünlü. Araﬂt›rmac›lar, düzene¤in pratik kullan›ma
geçmesi için koﬂullar›n henüz tümüyle
oluﬂmad›¤› görüﬂündeler. Her ﬂeyden
önce deneylerin laboratuvar koﬂullar›n›n d›ﬂ›nda, alanda gerçekleﬂtirilmesi
gerekli. Ayr›ca bakterilerin yerel organik maddeleri tükettikten sonra baﬂka yerlere taﬂ›nmas›, baﬂka bir gereklilik. Nihayet, ak›m transfer veriminin
büyük ölçüde art›r›lmas› da bir zorunluluk.

Önümüzdeki 20-30 y›l içinde Mars’a
insanl› bir seferin haz›rl›klar›n› yapan NASA, uzun uzay yolculuklar›n›n, astronotlar›n sa¤l›¤› üzerindeki
olumsuz etkilerini güçlü bir çekimle
yenmeye yönelik bir deney planl›yor.
A¤›rl›ks›z ortam, bedeni zay›flat›yor.
Yerçekimi olmay›nca kemikler k›r›lganlaﬂ›yor, kas dokusu azal›yor ve
kalbin kan pompalama temposu büyük ölçüde düﬂüyor. NASA’n›n insan
araﬂt›rmalar› sorumlusu Malcolm Cohen ise, hipergravite denen güçlü
yerçekiminin, tam tersi bir etki yap›p
yapmayaca¤›n› merak ediyor. Cohen,
bunun için Temmuz ay›nda ücretli
denekleri birkaç hafta sürecek bir hipergravite deneyine tabi tutmaya haz›rlan›yor. Kad›nlar›n fizyolojileri daha karmaﬂ›k oldu¤u için yaln›zca erkeklerden seçilen denekler, 1g olarak tan›mlanan do¤al yerçekiminin
giderek 2g’ye kadar yükselece¤i beﬂ
seansa kat›lacaklar. Her bir seansta
denekler, h›zla dönen küçük bir odac›k içinde 22 saat geçirecekler. Baz›
araﬂt›rmac›lar, insanlar› uzun süreyle
güçlü bir yerçekimine maruz b›rakman›n, umulan performans art›r›c›
etkinin tersi sonuç verece¤i düﬂüncesindeler. Hollandal› bir "denge ve
yön bulma" uzman› olan Willem
Bles, "3g’lik bir yer çekiminde 90 dakikadan sonra vücudunuzdaki her
ﬂey a¤r›maya baﬂlar, ve sonunda ortaya ç›kan baﬂ dönmesinin geçmesi
de 10 saat al›r" diyor. Cohen ise,
deneklerin dönen odada yatarak,
televizyon seyrederek, okuyarak ve
uyuyarak bu deneyi fazla rahats›zl›k
çekmeden atlatacaklar› konusunda
iddial›.
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