herhangi birisinin
DNA origamiyle herhangi
bir şekilde yapılar
üretmesi mümkün hale
geldi.
PERDIX adı verilen
program internet
üzerinden indirilebiliyor.
Konu ile ilgili bir makale
Dr. Hyungmin Jun
ve arkadaşları tarafından
Science Advances’ta
yayımlandı.
DNA origamiyle herhangi
bir yapıyı üretmek
için ilk önce
bir bilgisayar programı
kullanılarak yapının şekli
çiziliyor ve CAD
(bilgisayar destekli çizim)
dosyasına dönüştürülüyor.
Daha sonra bu
CAD dosyası PERDIX
yazılımına girdi
olarak veriliyor ve arzu
edilen şekli üretecek
DNA dizilerini belirlemesi
isteniyor. Diziler
belirlendikten sonra
geriye sadece
üretimin yapılması kalıyor.
Elde edilen 10-100
nanometre
büyüklüğündeki yapılar
haftalarca, hatta aylarca
bir tampon
çözeltinin içinde
bozulmadan kalabiliyor.
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DNA origamiyle üretilen
yapılardan çeşitli amaçlarla
bilimsel araştırmalarda
yararlanmak mümkün.
Örneğin bağışıklık sistemi
hücrelerinin vücuda giren
yabancı maddeleri
nasıl tanıdığı hakkında
bugün çok az şey
biliniyor. Gelecekte DNA
origamiyle üretilen
yapıların üzerindeki
belirli konumlara
bağışıklık sisteminin tepki
vermesine neden olan
çeşitli maddeler ekleyerek
bu konu hakkında
araştırmalar yapmak
mümkün olabilir.
Bir başka uygulama
alanıysa, fotosentezdekine
benzer biçimde, ışığı
toplayan devreler
üretmek. Araştırmacılar,
bu amaçla kromofor
olarak adlandırılan ışığa
duyarlı molekülleri
üretilen yapıların üzerine
ekliyorlar. Bu devrelerin
basit işlemler
yapabilen kuantum
bilgisayarlarında
kullanılması da mümkün
olabilir. Eğer
gerçekleştirilebilirse
oda sıcaklığında
çalışan ilk kuantum
bilgisayarı devreleri
DNA origamiyle üretilecek
bu devreler olacak. n
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Kuiper
Kuşağı’ndan
Görüntüler
Dr. Mahir E. Ocak
NASA’ya ait New
Horizons uzay aracı
Kuiper Kuşağı’ndaki bir
gökcisminin yaklaşık
28.000 kilometre
yakınından geçti.
Dünya’ya ulaşan ilk
görüntülerde
Ultima Thule adı verilen
gökcisminin birbirine
kaynaşmış iki küreden
oluştuğu görülüyor.
Plüton’un 1,8 milyar
kilometre ötesinde bulunan
Ultima Thule,
bugüne kadar yakından
görüntülenen en
uzak gökcismi oldu.

Yaklaşık 13 yıldır uzayın
derinliklerine doğru
yol almaya devam eden
New Horizons,
3,5 yıl önce Plüton’un da
yakınından geçmiş
ve cüce gezegen ile
uydusu Charon’un da
detaylı fotoğraflarını
çekmişti.
Milyarlarca irili ufaklı
gökcismine ev sahipliği
yaptığı düşünülen
Kuiper Kuşağı,
Güneş’e 30 ila 50 AB
(astronomi birimi:
Güneş ile Dünya arasındaki
ortalama uzaklık 1 AB’dir
ve yaklaşık 150 milyon
km’dir) uzaklıktaki
bölgedir. Plüton,
Makemake ve Haumea
cüce gezegenleri
bu bölgede yer alır.
New Horizons’ın 28.000
kilometre yakınından
geçtiği, Güneş’e yaklaşık
43,4 AB uzaklıktaki
Ultima Thule de Kuiper
Kuşağı’nın içinde.

Kontrol
Edilebilen
Topolojik
Yalıtkan
Dr. Mahir E. Ocak

Görünümü kardan adama
benzetilen Ultima Thule’yi
meydana getiren
kürelerin biri yaklaşık 19,
diğeriyse yaklaşık
14 kilometre çapında.
İki kürenin milyarlarca
yıl önce ufak buz
parçalarının bir araya
gelmesiyle oluştuğu
düşünülüyor. Küreler
önce spiral çizerek
birbirine yaklaştı daha
sonra da çarpışarak
kaynaştılar. Ultima
Thule’nin yapısının
gezegen oluşumunun
ilk aşamalarında
karşılaşılabilecek türden
olduğu söyleniyor. n

Avusturalya’daki Monash
Üniversitesi’nde çalışan
bir grup araştırmacı,
bir topolojik yalıtkanın
iletken ve yalıtkan halleri
arasındaki geçişlerini
elektrik alan yardımıyla
kontrol etmeyi başardı.
Dr. James L. Collins ve
arkadaşlarının yaptığı
araştırmanın sonuçları
Nature’da yayımlandı.
Topolojik yalıtkanlar
gövdeleri yalıtkan,
kenarları iletken olan
malzemelerdir. Yıllardır
üzerine araştırmalar
yapılan bu malzemelerin
özellikle elektronik
endüstrisinde çok büyük
potansiyele sahip olduğu
düşünülüyor.
Günümüzde elektronik
endüstrisinde kullanılan
transistörler aktif hale
geçtiğinde (akımı
iletirken) bir miktar
enerji ısıya dönüşür. Bir
transistörden yayılan
enerji her ne kadar çok
az olsa da her saniye
trilyonlarca transistörden
çevreye yayılan ısı
enerjisi çok büyüktür.
Günümüzde tüm dünya

genelinde kullanılan
elektrik enerjisinin %8’i
bilgisayarlarda atık
enerji olarak çevreye
yayılıyor. Üstelik bilgi ve
iletişim teknolojilerinde
kullanılan enerji her on
yılda bir iki katına çıkıyor.
Topolojik yalıtkanların
elektronik endüstrisi
açısından en önemli
avantajı, neredeyse
hiç enerji kaybı
olmadan elektriği
iletebilmeleri. Sıradan
iletkenlerle taşınan
elektrik enerjisinin
bir kısmının ısı olarak
kaybolmasının nedeni,
iletken boyunca ilerleyen
elektronların malzemeyi
oluşturan parçacıklarla
etkileşerek saçılmaları
(yön değiştirmeleri) ve
bu sırada enerjilerinin
bir kısmını malzemeye
aktarmalarıdır. Topolojik
yalıtkanlardaysa akım
sadece malzemenin
kenarları boyunca ilerler
ve hareket sadece tek
bir yönde mümkündür.
Dolayısıyla topolojik
yalıtkanlarda elektrik
enerjisini taşıyan
elektronlar saçılarak
enerjilerinin bir kısmını
malzemeye aktaramaz.
Bir topolojik yalıtkanın
elektronik endüstrisinde
kullanılabilmesi için
sağlaması gereken üç
koşul var:

• Oda sıcaklığında
topolojik yalıtkan
özelliği göstermesi
(malzemenin aşırı
düşük sıcaklıklara
soğutulmasının
gerekmemesi),
• İletken ve yalıtkan
halleri arasında geçiş
yapabilmesi,
• Elektrik alan
uygulanarak
malzemenin iletken
ve yalıtkan halleri
arasında geçişlerinin
hızlı bir biçimde kontrol
edilebilmesi.
Geçmişte iletken ve
yalıtkan haller arasında
geçiş yapabilecek
topolojik yalıtkanlarla
ilgili çeşitli fikirler
ortaya atılmış, ancak
hiçbiri gerçeğe
dönüştürülememişti.
Monash Üniversitesi
araştırmacılarının
çalışması bu bakımdan
bir ilk niteliği taşıyor.
Araştırmacılar aşırı düşük
sıcaklılarda yaptıkları
deneyler sırasında bir
topolojik yalıtkanın
iletken ve yalıtkan haller
arasındaki geçişlerini
elektrik alan uygulayarak
hızlı bir biçimde kontrol
etmeyi başarmışlar. Ayrıca
yaptıkları ölçümlere
göre malzemenin aynı
davranışı oda sıcaklığında
da gösterebileceğini
söylüyorlar.
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