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Araştırma ekibinden ma-
kine mühendisi Y. Doç. 
Cunjiang Yu organik 

ve inorganik yarı iletkenlerin 
pek çoğunun mekanik olarak 
esnek olmadığını, kendilerinin 
geliştirdiği kauçuk formunda-
ki ilk yarı iletken malzemenin 
devre ve sensör işlevi gördüğü-
nü belirtiyor. Yu ve meslektaş-
ları esneyebilen bu malzemeyi, 
ince yarı iletken nano ölçekteki 
(insan saçının binde biri kalın-
lığında) telleri polidimetilsilok-
san (PDMS) denilen ve yaygın 
olarak kullanılan silikon bazlı 
bir organik polimer çözeltisi 
ile karıştırarak elde etmiş. Bu 
karışımı 60 derecede kuruttuk-
larında, elektrik akımı taşıyan 
milyonlarca nano telin gömülü 
olduğu esnek malzemeyi elde 
etmişler. Büyük ölçekte de ha-
zırlanabilen malzeme bir çeşit 
kauçuk bazlı mürekkep olarak 
da kullanılarak çeşitli nesne-
lerin üç boyutlu baskılarının 
yapılmasını mümkün kılıyor. 

Houston Üniversitesi’nden 
bir araştırma ekibi 
esneyebilir elektronik 
malzeme alanında yaptıkları 
atılımı açıkladı. Science Advances 
dergisinde yayımlanan 
çalışmaya göre uzunluğunun
%50’si kadar esneyebilen bu 
malzeme robotlarda yapay deri 
olarak kullanılabilecek. 
Böylece robot eliyle 
dokunduğu nesnenin sıcaklığını 
algılayabilecek. Ayrıca bu 
malzeme yeni biyomedikal 
cihazların geliştirilmesinde de 
pek çok avantaj sağlayacak.  
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Bu malzemenin robotlarda-
ki uygulaması ise hayli ilginç. 
Elektronik yapay deri olarak 
kullanılabilecek bu malzeme sa-
yesinde robot çevresindeki pek 
çok şeyi hissedebilecek. Yu ve 
meslektaşları deneylerde elekt-
ronik yapay derinin bir bardak 
suyun sıcaklığını doğru algıla-
yıp algılayamadığını test etti. 
Araştırmacılar şerit haline getir-
dikleri malzemeyi robotik elin 
parmaklarına uyguladı. Elekt-
ronik deri, robotun parmakları 
büküldüğünde farklı elektriksel 
sinyaller üreten bir sensör gibi 
çalışıyor. Elektronik yapay deri 
robot ele gönderilen bilgisayar 
sinyallerini Amerikan işaret dili-
ni temsil eden parmak hareket-
lerine çevirebiliyor. 

Dünyanın her yerindeki a-
raştırma laboratuvarlarında bi-
lim insanları esnek elektronik 
cihazlar üretmek için çeşitli 
çözümler arıyor. Bazı teknoloji-
lerle esnek kalıplara küçük ada-
cıklar şeklinde gömülmüş ince 

transistörler ya da esneyebilen 
polimer yarı iletken malzeme-
ler geliştiriliyor. Ancak bu yeni-
liklerde seri üretim zorluğu ve 
yüksek maliyet gibi zorluklarla 
karşılaşılıyor. Ayrıca elektron ile-
tim verimliliğinin düşük olması 
da diğer bir sorun.

Bu son araştırma bu prob-
lemlerin ortadan kalkmasını 
sağlayacak gibi görünüyor. Araş-
tırmacılar sıfırdan başlayıp çok 
özellikli bir polimer keşfetmek 
yerine büyük ölçekte seri üreti-
lebilecek ve esnek bir yarı ilet-
ken malzeme geliştirmek için ti-
cari açıdan uygun, maliyeti dü-
şük alternatiflere yöneldi. Yu ve 
ekibi geliştirdikleri malzemenin 
elektronik performansını ar-
tırmak ve malzemeye %50’den 
daha fazla esneyebilme özelliği 
kazandırmak için yeni testlere 
başladı bile. n
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