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Babeslea: iametza Interaktiboa

ALBERT EINSTEINEK, 1915ean
erlatibitate orokorraren teoria eza-
gutzera eman zuenean, grabitazio-
uhinen existentzia aurreikusi zuen.
Alegia, espazioak eta denborak
osatutako sistemaren ondulazioak,
masadun gorputzek eragindakoak.
Grabitazio-uhinen aztarna ez-
zuzenak neurtu izan dira, baina ia
mende bat itxaron behar izan dugu
lehen froga zuzena aurkitzeko. 

Erlatibitatearen teoria orokorra
nahitaezkoa izan zen urte batzuk
geroago Big Bang-aren teoria osa-
tzeko. Haatik, leherketa handiaren

ondorengo uneetan –duela 13.800 milioi urte inguru– gertatutakoa ezeza-
guna da oraindik. Denbora luzez, zientzialari askok grabitazio-uhinak aur-
kitzeko itxaropena izan dute, denbora tarte labur hartan zer gertatu zen
ulertzeko lagungarria izango delakoan.

Proposatutako azalpenen artean, onartuena inflazio kosmikoa da. Eredu
horren arabera, Big Bang-a gertatu ondorengo 10-35 segundotan unibertso-
aren bolumena 1040 aldiz
handitu zen. Hau da, uni-
bertsoa izugarri hedatu zen
denbora izugarri laburrean.
Hori horrela izan bazen,
grabitazio-uhinek derrigo-
rrez barreiatu behar izan
zuten espazioan. 

Hego Poloan kokatuta-
ko BICEP2 irrati-telesko-
pioak eta inguruan dituen
100 antenek aurkitu dituzte
uhinok. Zientzialariek hon-
doko erradiazio kosmikoa
aztertu dute, hau da, Big
Bang-a gertatu eta 380.000
urtera eratutako mikrouhinezko erradiazioa –Big Bang-ak utzitako “oihar-
tzuna” dela esan ohi da–, eta mikrouhin horien polarizazioan hainbat alda-
keta atzeman dituzte. Aldaketa horien jatorria, esan dutenez, inflazioaren
unean sortutako grabitazio-uhinak baizik ezin daitezke izan.

Oraindik behin betiko berrespena falta bada ere, aurkikun-
tzak zirrara eragin du kosmologo, fisikari eta, oro har, zientzia-
lari guztiengan. Astronomian aro berri bat hasi dela uste du
batek baino gehiagok. n

Mantuko uraren froga,
diamante batean
Brasilen aurkitutako 0,09 gra-
moko diamante batean agertu
da Lurreko mantuaren osaketari
buruzko hipotesi nagusiaren
aldeko lehenbiziko froga. Hipo-
tesi horrek dio mantuan ur
ugari dagoela 410 eta 650 kilo-
metro bitarteko sakonera, eta
diamantean atzemandako ezpu-
rutasun batek baieztatu egin du
uste hori.
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Munduko hamazortzi
ibairik lehortuenak

Joan den martxoaren 22a Ura-
ren Munduko Eguna izan zen.
Horren karietara, World Res-
sources institutuak gizakiaren
jardueraren eraginez munduan
gehien lehortzen ari diren
hamazortzi ibaien zerrenda argi-
taratu du.
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Txernobylen polikiago
deskonposatzen da
materia organikoa 
Txernobyl ondoko basoetan
hondakin organikoei asko kos-
tatzen zaie lurrarekin bat egitea,
eta ondorioz asko handitu da
suteak gertatzeko arriskua,
Hego Karolinako Unibertsitate-
ko (AEB) ikerketa batek agerian
utzi duenez. Ikerlariek kutsatu
gabeko orbela utzi zuten bede-
ratzi hilabetez erradiazioaren
eraginpeko eremuan, eta hosto-
ak mantsoago deskonposatu
zirela behatu zuten.
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Big Bang-ean gertatutakoa
ulertzetik hurbilago 
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BICEP2 teleskopioa, Hego Poloan.

Big Bang-aren teoriaren araberako
unibertsoaren sorrera eta garapena

erakusten dituen irudia.


