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L B I S T E A Ka

Lurrez betako eta landarez
estalitako taulen itxura
dute, baina energia sortzen
duten panel bio fotovoltai-
koak dira. Kataluniako Arki-
tektura Aurreratuaren Insti-
tutuak, IaaC-k diseinatu
ditu eta Bartzelonako Vall-
daura herrian duen kanpu-
sean probatzen ari dira. Lu-
rretan dauden bakterioak
dira, berez, elektrizitatea
ekoizten dutenak. Landa-
reek sortutako elikagaiak
metabolizatzean, elektroiak
askatzen dituzte bakterioek,
eta anodoa eta katodoa lur
horretan jarriz, zirkuitu ba-
tera bidera daiteke elektroi-
jario hori, hau da, elektrizi-
tatea sortu eta erabili.

Bateria bizidun honen 
oinarriak erraza dirudien
arren, panela diseinatzeko
garaian hainbat aldagai
kontuan eduki behar izan

behar dituzte ikertzaileek;
alde batetik, sistema ahalik
eta eraginkorrena izan 
dadin, eta prozesua kontro-
latzeko, bestetik. Hala,
ikertzaileek ikusi dute 
lur bustiak elektrolisia
errazten duela, anodoek 
eta katodoek gertu egon
behar dutela, eta katodoen
eraginkortasuna ez dela in-
guruko lur-bolumenaren

araberakoa. Bestalde, kato-
doen formak kiribilduak
elektroi gehiago biltzea la-
guntzen duela ere baieztatu
dute. Lur-motak, aldiz, ez
du eraginik bakterio-kopu-
rua ia antzekoa baita guz-
tietan.

Emaitza, mosaiko itxurako
panel bat izan da. Gelaxka
bakoitza bateria txiki bat
da, hiruki formakoa, eta ge-

laxkak elkarrekin lotuta
daude seriean, ahalik eta
tentsio altuena lortzeko.
Eraginkortasun energeti-
koaren eta landareen sus-
traiek behar duten lekuaren
arteko orekak ezarri du uni-
tate bakoitzaren neurria eta
proportzioa. Horrek, eta ge-
laxka guztiak berdin urezta-
tu beharrak, Voronoi mate-
matikari errusiarrak
zehaztu zuen diagrama edo
mosaiko-forma erabiltzera
eraman ditu diseinatzai-
leak, funtzionamenduaren
aldetik antolaketa egokiena 
zelako.

Garatzaileen kalkuluen
arabera, bi panel bio-foto-
voltaiko nahikoa lirateke
bonbilla bat pizteko, zortzi
mikrouhin-labe bat mar-
txan jartzeko eta hamasei,
berriz, erradiadore batek
funtziona dezan.•

Lurreko bakterioak, elektrizitate-sortzaile

Panelaren barneko lurrean dauden bakterioek sortzen dute elektrizitatea. 
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Astebetez ilunpean egon diren
saguek hobeto prozesatzen
dute soinua, argitan egon dire-
nek baino. Marylandeko eta
John Hopkins Unibertsitatee-
tako neurologoek emaitza
hori argitaratu dute Neuron al-
dizkari espezializatuan.

Ray Charles efektua deitu
diote, itsuei gertatzen zaien
efektua baita (eta Charles
musikari itsua zen); jakina
zen ikusmen faltak beste
zentzumen batzuk areago-
tzen dituela, entzumena ba-
tez ere. Hala ere, zientziala-
riek bazekiten garun gazte
bat gai dela neurona-sareak
berrantolatzeko, entzumena
areagotzeko behar den proze-
sua egiteko alegia. Ikerketa
honek frogatu du garun hel-

duak ere gai direla berranto-
laketa hori egiteko, saguetan
behintzat.

Gazteen kasuan errazago
izan arren, sagu helduen ka-
suan ere gertatzen da: neuro-
nek konexio gehiago sortzen
dituzte talamoaren eta entzu-
men-kortexaren artean, aste-
betez ilunpean egon ondoren.
Gainera, neuronen soinuaren
aurreko erreakzio-denbora
murriztu egiten da, eta senti-
kortasun handiagoa garatzen

dute soinu ba-
xuekiko. Azke-
nean, ilunpean egon di-
ren sagu haiek askoz
hobeto bereizten dituzte soi-
nuaren maiztasunak eta hain-
bat soinuren intentsitateak ar-
gitan izan direnek baino.

Neurologoen esperimentue-
tan, ilunpeko egonaldiaren
efektuak iraunkorrak izan zi-
ren saguak argi-ingurunera
itzuli ondoren, eta ikusmena
ez zitzaien inolaz ere kaltetu.

Adituek ez dakite zenbat
egun egon beharko lukeen
pertsona batek efektu bera
izateko, baina litekeena da
ilunpeko egonaldiak erabilga-
rri izatea entzumen-arazoak
tratatzeko.•
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Ilunpeko egonaldiek entzumena hobetzen dute
Saguekin egindako esperimentuek erakutsi dute ikusmen faltak soinuaren
maiztasunak eta intentsitateak bereizteko gaitasuna handitzen duela




