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Elektronik transmisyon mikros-
kopları 50 milyon kere büyüterek
0,16 nanometrelik (1 metrenin 6
milyarda biri) bir çözünürlük sağlı-
yorlar. Bu tip mikroskoplar insan
h ü c relerinde süperiletkenlerd e ,
vb. atomların dizilişini gösterebil-
i y o r l a r. Brookhaven Laboratuvarı
araştırmacıları bu mikroskobu, be-
yin tümörlerinde bor tedavisi için
yaptıkları deneylerde kullanıyor-
l a r. Bu sayede hücre l e rde bor
atomlarının dağılışı görülebiliyor.
Prototip halinde daha güçlü mik-
roskoplar da yapılmış bulunuyor;
bunların çözünürlüğü 10 kat daha
fazladır. Bu yeni kuşak mikroskop-
lar atomları üç boyutlu olarak gös-

t e re b i l e c e k l e r. Resimde mikro s-
kop ve Cu, Ba ve Y atomlarının di-
zilişi görülüyor.
Science et Avenir, Aralık 1998

Atomu Gören Mikroskoplar

Süperiletkenlik üzerindeki araştırma-
lar yeni bir ivme kazandı. Fiziğin bu ko-
lunda “normal” sıcaklıklar -200°C civa-
rında; amaçsa oda sıcaklığında süperilet-

ken olabilen
bir madde elde etmek. Bu nedenle fizik-
çiler için süper iletkenin sıcaklığında kü-
çük bir artış sağlamak bile büyük önem

taşıyor. Zürih’deki IBM laboratuvarında
ve Neuchâtel, Bern ve Anvers Üniversi-
teleri laboratuvarlarında fizikçiler, bir ba-
kır oksitin elektrik akımına hiçbir direnç
göstermediği sıcaklığı kelvin cinsinden
iki katına çıkarmayı başardılar. Nasıl mı?
Basınç uygulayarak. Bir maddeyi süperi-
letken yapmak için onu sıkıştırmak dü-
şüncesi çok yeni değil. Bugün için rekor
bir civa alaşımında; bu alaşım iki küçük
elmas örs arasında 30 gigapaskal (300 000
atmosfer) basınç altında -109°C’de süpe-
riletkenlik gösterir. İsviçre ekibi atomlar
arasındaki uzaklığı daha da küçülterek
maddenin yapısını değiştirdi. Bunun için

çok ince bir bakır oksit taba-
kası, atomları birazcık daha
sık bir destek üzerine konul-
du. Bakır oksit filmleri bu
yeni duruma uyum sağladı-
lar; süperiletkenlik sıcaklık-
ları 25 K’den 49 K’ye yüksel-
di. Fizikçiler şimdi bu yön-
temi, süperiletkenlik sıcak-
lıkları -188°C (85 K) olan

bizmut alaşımlarına uygulayarak rekor kı-
racaklarına inanıyorlar.
Science et Vie, Ekim 1998

Basınç Altında Süper İletkenler

Süperiletkenin iç basıncını arttırmak için onu ince bir film
halinde, atomları birbirine çok yakın bir destek üzerine
koyup çok yüksek basınç uygulanır. Süperiletkenin atom -
ları da desteğin atomlarını taklit ederek sıkışırlar.

Genleri değiştirilmiş mikroorga-
nizmalar halen gömülü 110 milyon
kadar mayını meydana çıkartalabile-
cek. Bilinmeyen nedenlerle Pseudo -
monas fluoroescens gibi bakteriler,
azot soğurunca parlarlar. Mayınların
%90’ının bileşimine giren TNT, ok-
sitlenirken azot verir. ABD’de Oak
Ridge Ulusal Laboratuvarı ve Sa-
vannah River Teknoloji Merkezi ha-
len bu proje üzerinde çalışıyor.
Amaç, gen mühendisliği yöntemle-
riyle çok daha fazla azot alıp çok
daha parlayan (biyo-luminesans
veren) Pseudomonas’lar elde etmek.
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