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Teknoloji Ad›mlar›
Gökhan Tok

Bir Yard›m Eli
Her y›l ABD’de yaklaﬂ›k iki
milyon kiﬂi beyinhasar›ndan dolay›
kollar›n› ya da bacaklar›n› hareket
ettirme yeteneklerini yitiriyor.
Geleneksel fiziksel tedaviler
hastalar›n u¤rad›klar› zarar› telafi
etmek için yeterli ama hastalar›n
ço¤u birkaç hafta içinde iyi bir
performansa ulaﬂmak istiyorlar.
1990’lar›n baﬂ›ndan beri,
hastalar›n baz›lar› deneysel bir
robot sayesinde kollar›n›n
iyileﬂmesinde oldukça iyi
geliﬂmeler yaﬂad›lar. Bu robot, asla
yorulmayan, hasta geliﬂim
gösterdikçe onun davran›ﬂlar›na
uyum sa¤layan, onlar›n
hareketlerini ölçen ve
performanslar›n› de¤erlendiren
yap›da. ﬁimdi bu ve benzeri üç
robotun, yeni geliﬂtirilen ilaçlar›n
son aﬂama denemelerinde oldu¤u
gibi daha geniﬂ ölçekli
denemelerden geçirilerek, ilk
terapi robotlar› olmalar›
planlan›yor.
Gelecek y›ldan baﬂlayarak bu
robotlar›n denemelerinin yayg›nlaﬂt›r›laca¤› ve
hastanelerde üç y›l boyunca geleneksel fiziksel
tedavilerle birlikte kullan›lacaklar› söyleniyor.
Robotlar, MIT’nin makine mühendislerinden Neville
Hogan ve Hermano Igo Krebs traf›ndan tasarlanm›ﬂ.
Deneme aﬂamas›nda olan robotlar›n, baﬂar›l› olmalar›
durumunda yayg›nlaﬂ›p ticari üretime geçilebilece¤i
söyleniyor. ‹kilinin ilk ve en ileri aﬂamaya ulaﬂan
tasar›mlar› bir masaya paralel olarak çal›ﬂan iki
eklemli motorize kol. Hastalar aletin üzerindeki bir
kolu kavray›p ileri geri, içeri d›ﬂar› hareket ettiriyor.
Böylece omuzlar›n› ve dirseklerini çal›ﬂt›rm›ﬂ
oluyorlar. Hastan›n kollar›n› belli bir biçimde hareket
ettiren fiziksel tedavi yöntemlerinin aksine, kol robotu
tedavi s›ras›nda hastan›n kat›l›m›n› öne ç›kar›yor ve
yaln›zca gerek oldu¤u zaman müdahale ederek
yard›ma koﬂuyor.
Robotun yaz›l›m›, kendini hastan›n geliﬂimine
uyduruyor. Yeni baﬂlayan bir hasta baﬂlang›çta kolunu
hareket ettiremiyor olabilir. Bu aﬂamada, robot
hastan›n kolunu kendisi idare ediyor ve hareketlerine
yol gösteriyor. Hasta geliﬂme gösterdikçe robot aﬂama
aﬂama hareketlere yard›mc› olmay› kesiyor ve yaln›zca
yol gösterici olarak hareket ediyor. Bir baﬂka seçenek
de, hasta elini kolun üzerine yerleﬂtirdi¤inde robotun
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bir süre hareket etmeyerek, hastan›n nas›l bir davran›ﬂ
içine girece¤ini beklemesi. Bu kol robotunun sahip
oldu¤u parçalardan biri de, e¤lenceli bir bilgisayar
oyunu. Hastalar kollar›n› kullan›rken ayn› zamanda
ekrandaki görüntülere de yön veriyorlar. Bu, tedavinin
bu aﬂamas›nda hastalar için oldukça özendirici bir
çal›ﬂma oluyor. Bilgisayar düzenli olarak hastalara
imleci ne kadar baﬂar›yla hareket ettirdiklerinde,
oyundaki hareketlerinin ne kadar baﬂar›l› oldu¤unu
gösteriyor. Stanley Schaffer adl› piyano çalmaktan
hoﬂlanan bir hasta, felç geçirdikten sonra yaﬂad›¤›
deneyimlerini, “Kendinize meydan okuyorsunuz”
sözleriyle aktar›yor. Schaffer hastaland›ktan sonra, bir
süre kol robotu ve bilek için kullan›lan daha küçük bir
modelini denemiﬂ. Geleneksel tedaviyle iyileﬂme süreci
belli bir noktada durmuﬂken, robotlar geliﬂimine
katk›da bulunmuﬂlar. “Bu sürecin beni yeniden
piyanomu iki elimle birden çalma sonucuna
ulaﬂt›raca¤›na inan›yorum” diyor Schaffer.
Fiziksel tedavinin yan› s›ra kullan›lan robotik
terapide gelecekte kullan›lmas› planlanan geliﬂmeler
yürüme yard›mc›lar› ve hastan›n denge sa¤lamas›n›
gerçekleﬂtirecek birimler. Kol ve bacak robotlar›n›n
testlerinin olumlu sonuçlar vermesi halinde, gelecekte
hastanelerde geniﬂ bir kullan›m alan› bulacaklar› kesin.
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Bilgisayar Çiplerine Yeni
So¤utucu
Bilgisayarlar›m›zda kulland›¤›m›z çipler gün
geçtikçe küçülüyor ve h›zlan›yor. Bilgisayardaki
fanlar çipleri so¤utup yavaﬂlamalar›n› ya da
ar›zalanmalar›n› önlüyorlar. Bu sorunu çözebilmek
için çeﬂitli kuruluﬂlar yeni çözüm yollar› öneriyor.
Bunlardan biri, çipleri h›zla ve etkin bir biçimde
so¤utacak karbon dioksit kullanan
mikroso¤utucular. “Thar Technologies” adl› bir
ﬂirket bu sistemle çal›ﬂan 1,25 x 5 x 5 cm
ölçülerinde bir mikrokompresör tasarlam›ﬂ. Bu ayg›t
gaz halindeki karbon dioksiti süper kritik duruma
kadar s›k›ﬂt›r›yor. Böylece karbon dioksit s›v› ile gaz
aras› bir formda kal›yor. Sistem, karbon dioksiti
genleﬂinceye kadar so¤utuyor ve ultra ince ›s›
dengeleyicisine aktar›yor. 125 mikrometre
kal›nl›¤›ndaki dengeleyici do¤rudan mikroçipin
üzerine yerleﬂtiriliyor; çipin d›ﬂ yüzeyinin üzerindeki
›s›y› emerken, iç elektronik aksam› so¤utuyor. Bu,
karbon dioksiti yeniden gaz haline dönüﬂtürüyor,
gaz, önce yeniden mikrokompresörlerden, sonra da geçerek ikinci bir ›s› dengeleyiciden geçince çipler so¤uyor.
Bu sistemin su ya da s›v› metal kullan›lan so¤utuculardan daha baﬂar›l› oldu¤u ileri sürülüyor. Üstelik sistem,
yaln›zca masa üstü bilgisayarlarda de¤il, diz üstü bilgisayarlarda kullan›labilecek kadar da küçük. Thar firmas›,
ﬂimdi ürettikleri bu mikroso¤utucular› ucuz ve güvenli olarak bilgisayar dünyas›na sokma planlar› yap›yor.

‹nsan JoystIckler
Bilgisayar oyunlar›ndan
hoﬂlan›yorsan›z, oyunlar› kumanda
etmeye yarayan joysticklerin ne kadar
iﬂlevsel oldu¤unu da bilirsiniz. Ama e¤er
bu size yeterli gelmiyorsa art›k kendiniz
de bir joystick olabilirsiniz. Filmlerde
“motion capture” ad verilen ve insanlar›n
hareketlerini elektronik ortama aktaran
teknoloji, ﬂimdi bilgisayar oyunlar›na da
giriyor. Oyun üreten firmalar›n baz›lar›
art›k tasarlad›klar› oyun konsollar›na,
gövde hareketlerinizi do¤rudan oyunla
etkileﬂime sokacak birimler ekleme
planlar› yap›yorlar.“Dance Dance
Revolution” adl› oyun ﬂimdiden hayran
kitleleri yakalam›ﬂ durumda. Bir
platformun üzerinde dans etti¤iniz zaman
bu dans› oyuna aktaran yeni nesil
konsollar, bilgisayarda oyun oynama
al›ﬂkanl›klar›n› de¤iﬂtirecek gibi
görünüyor.
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