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Teknoloji

Körlere Teknik Yard›m
ABD’de California Teknoloji Enstitüsü ve
Güney Carolina Üniversitesi Doheny Göz
Enstitüsü araﬂt›rmac›lar›, bir gözlü¤e monte
edilmiﬂ küçük bir kamera ve bir avuç içi
bilgisayar arac›l›¤›yla körlere
etkili bir yard›mc›
kazand›rmaya

En Küçük Helikopter
Japonya’n›n Seiko Epson firmas›, yaln›zca 8
cm yüksekli¤inde ve birkaç gram a¤›rl›¤›nda
bir uçan mikrorobot geliﬂtirdi. Araç, kendi
güç kayna¤›n›, iki adet 32 bitlik
mikrokontrolcü, iki ultrasonik motor, bir
dijital kamera ve dünyan›n en küçük
jiroskoplu alg›lay›c›lar›ndan birini üzerinde
taﬂ›yor.
FR-II ad› verilen “heli-robot”, bluetooth
kablosuz iletiﬂim sistemi arac›l›¤›yla bir

bilgisayar taraf›ndan gönderilen uçuﬂ
program›n› izliyor.
Seiko Epson yöneticileri, insanlar›n
girmeyece¤i kadar küçük yerlere rahatça
girebilme yetenekleri sayesinde
mikrorobotlar›n, yak›n gelecekte güvenlik ve
kurtarma operasyonlar›nda geniﬂ kullan›m
alan› bulacaklar›n› umuyorlar.

çal›ﬂ›yorlar. Sistem, kamerayla saptanan
görüntüleri, bir veritaban›nda kaydedilmiﬂ
cisimlerle karﬂ›laﬂt›rarak kullan›c›n›n yolu
üzerindeki cisimleri tan›mlyor ve bir
kulakl›k arac›l›¤›yla kullan›c›ya bildiriyor.

Popular Mechanics, Aral›k 2005

Popular Science, Aral›k 2004

Kadife Elli
Robot
Günümüzde en geliﬂkin robotlar bile dokunma duyusundan yoksunlar. Bu eksiklik, baﬂka makineleri onar›rken, yemek haz›rlarken, ya
da örne¤in, hastanelerde ya
da huzurevlerinde insanlara
hizmet ederken önemli sorunlara yol açabilir.
ﬁimdiyse Tokyo Üniversitesi araﬂt›rmac›lar›n-

ca geliﬂtirilen bir “yapay deri”,
sorunu çözmeye aday. Esnek bir
plastik üzerine dizilmiﬂ bas›nca
duyarl› transistörlerden oluﬂan
düzenek, robotun parmaklar›na
sar›larak deri görevi yapacak.
Ekibe baﬂkanl›k eden Takeo Someya, malzemenin 2008 y›l›nda
pratik uygulamalar için haz›r
olaca¤›n› belirtiyor.
Technology Review, Aral›k 2004

Küçük ve Güvenli
Son y›llarda h›zla geliﬂen nanoteknoloji,
t›ptan tutun bilgisayar mühendisli¤ine kadar çok çeﬂitli alanlarda insanl›¤a yeni
ufuklar açmaya aday. Ancak, baz› nanomalzemelerin insan sa¤l›¤› için tehdit
oluﬂturmas›, bir sorun olarak duruyor. Nanoteknolojinin en çok umut veren, en yayg›n kullan›m› kullanmaya aday olan malzemesi, fulleren ya da bir futbol topunu
and›rd›¤› için “buckyball” diye adland›r›lan özel bir karbon molekülü (C-60). Gelgelelim bu materyal oldukça toksik. Rice
Üniversitesi (ABD) Biyolojik ve Çevresel
Nanoteknoloji Merkezi’nden araﬂt›rmac›lar, bu moleküllerin toksik özelliklerini de¤iﬂtirecek bir yol bulmuﬂlar. Araﬂt›rma ekibini yöneten Kevin Ausman’a göre buckyball yüzeylerinde yap›lan de¤iﬂiklikler,
bunlar›n hücreler üzerindeki toksik etkilerini azalt›yor ya da ortadan kald›r›yor.
Technology Review, Aral›k 2004

El Üstü Bilgisayar
Amerikan Oqo firmas›
taraf›ndan seri
üretimine
baﬂlanan
“Handtop” (El
Üstü), dünyan›n
en küçük
Windows XP
bilgisayar›. 13 cm
uzunlu¤unda, 9 cm eninde
ve 2 cm kal›nl›¤›ndaki
bilgisayar›n dü¤meye bas›nca
ç›kan bir klavyesi, 20 gigabyte’l›k
bir hard diski 256 megabyte RAM
bellek kapasitesi ve 800 x 480 piksellik bir
ekran› bulunuyor. Bluetooth kablosuz
iletiﬂim yetene¤ine sahip bilgisayar›n sabit
diski, sistem bir hata belirledi¤inde otomatik
olarak duruyor. Olumsuz yanlar›, kullan›ma

haz›r
hale gelme
(boot) süresinin iki
dakikay› bulmas› ve ﬂarj
edilmeden yaln›zca iki saat
çal›ﬂabilmesi. Fiyat› 1.899 dolar.
Technology Review, Aral›k 2004
Popular Mechanics, Ocak 2005
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