
I sıya duyarlı görün-
tüleme sistemleri, 
örneğin termal kame-

ralar, cisimlerden yayılan 
kızılötesi dalga boyundaki 
ışınların ölçülmesi ve bir 
ekran üzerinde gösteril-
mesi prensibi ile çalışır. Bu 
sistemlerden gizlenmeyi 
sağlayacak bir kamuflaj 
malzemesi üretmek için 
yüzeyden yayılan kızılö-
tesi, yani termal ışımanın 
kontrol edilmesi gerekir. 
Nano Letters dergisinde ya-
yımlanan araştırmayı yü-
rüten ekip, bir cismin yü-
zeyinin gerçek sıcaklığı de-
ğişmeden yüzeyden yayı-
lan ısının elektriksel olarak 
kontrol edilebildiği ve bu 
yüzden de “aktif” olarak ni-
telenen grafen temelli bir 
malzeme geliştirerek bu 
zorluğun üstesinden geldi.

Geliştirilen yapı, kızılötesi 
ışımanın soğrulması ve ya-
yılmasını elektronik olarak 
düzenleyebiliyor. Üretilen 
malzeme hafif ve mikro-
metre ölçeğinde ince ve 
esnek olduğundan rahat-
ça kaplama materyali ola-

rak kullanılabiliyor. Kapla-
ma malzemesindeki aktif 
termal yüzey, ısı verilerini 
işleyen mekanizması sa-
yesinde, tıpkı bukalemun-
ların renk değiştirmesine 
benzer biçimde, saniyeler 
içinde çevredeki değişim-
lere uyum sağlayabiliyor. 

Isıya duyarlı görüntüle-
me sistemlerine yalnızca 
sıcaklığı yüksek cisimler 
yakalanmıyor. Sıcaklığı 
çevreden farklı herhangi 
bir cisim termal kamera-
larla tespit edilebiliyor. Bu 
yüzden araştırmacıların 
ürettiği malzeme, sıcak 
nesneleri olduklarından 
daha soğuk, çevrelerine 
göre soğuk malzemeleri 
ise daha sıcak göstererek 
tam bir kamuflaj sağlamak 
üzere tasarlanmış.

Araştırmacılar, bir cisim-
den yayılan ısının elekt-
riksel olarak kontrol edi-
lebilmesinin kızılötesi gö-
rüntüleme sistemlerinden 
uzay uygulamalarına ka-
dar pek çok alanda kullanı-
labileceğini öngörüyor. n
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Doğada özellikle bukalemun gibi bazı sürüngenler renk pigmentleri sayesinde kendilerini 
avcılardan ve avlarından gizleyebilirler. Bilim insanları da özellikle son yıllarda doğayı taklit eden teknolojiler 
geliştirmeye çalışıyor. Çoğunluğu Türk bilim insanlarından oluşan bir grup araştırmacı ısıya duyarlı 
görüntüleme sistemlerinden gizlenmeyi sağlayan bir çeşit yüzey malzemesi tasarlayıp üretti.  
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