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Zientzia eta teknologia

Babeslea: iametza Interaktiboa

J o x e r r a  A i z p u r u a

Kotoi naturalaren zuntzez egindako
transistoreak
CORNELL UNIBERTSITATEKO (AEB) Juan Hinestroza ikerlariak zuzenduta-
ko nazioarteko talde batek transistoreak garatu ditu kotoi naturalaren zun-
tzak erabiliz.

Lorpenak arropetan gailu elektronikoak txertatzeko aukerak zabaltzen
ditu. Hainbat erabilpen  izan ditzake horrek. Adibidez, tenperaturaren ara-
bera ez legoke gaizki berotze edo hozte-sistema bat aktibatzea;  bihotzeko

arazoak dituztenei, edo punta-
puntako kiroletan aritzen dire-
nei, bihotzaren erritmoa eta
arteria-presioa monitorizatzeko
balio diezaieke; edo zergatik ez
egin ordenagailu bat kotoi-zun-
tzetan oinarrituta? Bidea hasi
baino ez da egin, eta
denborak erakutsi-
ko digu erabilera
praktikoetan gauza-
tzen den ala ez.

200 urte iodoa identifikatu zutela
1811KO AZAROAN, Bernard Courtois
kimikari eta enpresari frantziarrak
iodoa aurkitu zuen ustekabean, itsas
algen hondakinekin saiakerak egiten ari
zela. Gogora dezagun, labur bada ere,
iodoaren erabilpen esparrua gaur egun.

Osasungintzan, tiroidearen funtzio-
namenduan duen funtsezko zeregina
da ezagunenetakoa, baina zaurietarako
antiseptiko gisako erabilera ere oso

zabaldua dago. Alabaina, iodo-131 isotopoaren eragin kantzerigenoa aipa-
tu beharra dago, berriki Fukushimaren zentral nuklearraren leherketaren
karietara azaldu diguten bezala.

Industrian aplikazio ugari ditu iodoak, lanpara halogenoetatik hasi, zelu-
la fotovoltaikoetatik segi eta zilarrarekin nahastuta euria eragi-
terainokoa ahaztu gabe.

Iodoa naturalki produzitu da urtetan Eskozia, Irlanda eta
Bretainiako itsasertzetako algen eraginez. Gaur egun Txinan
eta Japonian produzitzen dute eskala industrialean.

Haurtzaroko bizimodua
ADNan islatzen da
Umetan gosea jasateak edota
bizi-baldintza eskasak izateak
helduaroan izango ditugun
osasun-baldintzei eragiten die-
tela ustea baino zerbait gehia-
go da. Baina umetan bizi izan-
dakoa gure ADNan txertatzen
da? Hori ikertu dute Montrea-
leko McGill Unibertsitatean.
http://ttiki.com/33170 (Gaztelaniaz)

Erlatibitate orokorraren
eta mekanika kuantikoaren
arteko erlazioa
Einsteinen erlatibitate oroko-
rraren teoria eskala kosmikoan
frogatu izan da, eta baita meka-
nika kuantikoa ere eskala
mikroskopikoan. Vienako Uni-
bertsitateko ikerlari talde bat
erlatibitate orokorraren teoria
eskala mikroskopikoan froga-
tzen saiatuko da; bestela esan-
da, teoria biak bateragarriak
direla frogatzen saiatuko dira.
http://ttiki.com/33171 (Gaztelaniaz)

Espazioko zizarea

Nazioarteko espazio-estazioan
Caenorhabditis elegans espezieko
zizarearen eboluzioa aztertu
dute. Egunen batean gizakiak
espazioan bidaia luzeak egi-
tean ondoan eraman behar
izango dituen bizidunen azter-
ketaren barnean kokatzen da
saiakera.
http://ttiki.com/33172 (Frantsesez)
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