
M eta Compac
etxeek, batak dis-
koa eta besteak
irakurgailua landu-

ta, elkarlanean LS 120
izeneko disketea pres-
tatu dute. Ohizko dis-
keteen tamaina du,
baina 120 megako ahal-
mena du. Hain dentsita-
te handia irakurgailua-
ren burua laserrez gida-
tua izanari zor zaio.

uropan airean mi-
krograbitatea az-
tertzeko ikerketan
aldaketak egingo

dira. Azken sei urteo-
tan Caravelle 234 he-
gazkina erabili da saia-
kuntzak egiteko, baina
hogeita hamarren bat
ikerkuntza-saiotan ibili
ondoren azkenetan da.
Hegaldi horietan hegaz-
kinaren ibilbidea kan-

paiak duenaren antze-
koa da eta barnean gra-
bitaziorik gabeko egoe-
ra sortzen da (dagoen
grabitazioa oso txikia
da, lurrekoa baino ehu-
nen bat aldiz txikiagoa).
Dagoeneko Caravelle
234 hegazkinaren ordez
Airbus A.300-B2 erabil-
tzen hasiak dira. Apara-
tua hegaldi parabolikoe-
tara egokitzeko 36 mi-
lioi liberako (900 milioi
pezetako) aurrekontua
dago. Lehenbizi desu-
gertu, berriz pintatu eta
kontrolatu egingo dute.
Gero pilotuek hegaldie-
tan probak egingo di-
tuzte eta mikrograbi-
tzaioa aztertzen ari di-
ren hegazkinetan han-
diena izango da, zalan-
tzarik gabe; kosmonau-
tak entrenatzeko Estatu
Bautetako KC-135 eta
Errusiako Ilyuchine-76
txikiagoak baitira.

rantziako Rhin Ga-
raian Saint-Louisko
holografi institu-
tuan hiru segundo-

ren buruan giza gorpu-
tzaren forma zehatz-
-mehatz neur daiteke.
Horretarako hiru ange-
lu desberdinetatik argi-
-izpiak igortzen dira
pertsonaren gorputze-
ra. Gorputzean detek-
taturiko deformazioei
zenbakizko kamera ba-
tek argazkia ateratzen
die. Erregistratutako
datuak ordenadore ba-
tera bidaltzen dira eta

honek bere programari
esker 150.000 puntu
baino gehiagoren koor-
denatuak kalkula ditza-
ke. Puntu horiekin hiru
dimentsiotan giza gor-
putzaren irudia osatzen
da. Teknika honek apli-
kazio ugari izango du
industrian; eskiatzeko
arropa aerodinamikoak
egiten, adibidez.

parramerikako So-
lectria etxeak gara-
tutako teknika be-
rriari esker, orain

arte ibilgailu elektrikoak
ibilitako distantzia han-
dienaren marka 200
kilometrotik 601 kilo-
metroraino igo da.
Arrakastaren funtsa ni-
kelezko bateri mota
berria erabiltzea izan
da. Automobil elektri-
koetan nikelezko bate-
ria hauek 1998. urtea-
ren amaieran hasiko
direla espero da.

gunetik egunera zi-
berrespazioa mun-
du errealera gero
eta gehiago hurbil-

tzen ari da. Estatu Ba-
tuetako Security First
Network Bank etxeak
adibidez, Interneten
baino funtzionatzen ez
duen bankua sortu du.
Kaudimen federalaz
funtzionatzen duen zi-
berbanku honek, ohiz-
ko leihatilazko bankuek
baino funtzionamendu-
-gastu txikiagoak ditu
(kalkuluen arabera, gas-
tuak herena dira). Bur-
tsako artekariak ere
kezkatzen hasita daude,
broker birtualak laster
lehia egiten hasiko zaiz-
kiela eta.
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Lehen banku birtuala
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Giza gorputza hiru dimentsiotan.

Airean mikrograbitatea aztertzeko
bide berriak urratzen ari dira.

Europan Aiurbus A.300-BZ
erabiltzen hasi dira.


