Rok 2016 bol vo svete vedy výnimočný.
Stalo sa toho skutočne veľa a ľudstvo
sa posunulo o poriadny kus ďalej v
mnohých oblastiach výskumu.
Prinášame vám tie najväčšie vedecké
počiny, ktoré sa v poslednom roku
udiali.

Čína uviedla do prevádzky najväčší rádioteleskop na svete
Čína uviedla do prevádzky najväčší rádioteleskop na svete, ktorý bude slúžiť na prieskum
vesmíru a prispeje tiež k pátraniu po známkach mimozemského života. Zariadenie známe
pod akronymom FAST má šírku 500 metrov, čo je zhruba 30 futbalových ihrísk.

Vedci objavili planétu, ktorá je skoro taká, ako Zem
Len nedávno, v druhej polovici roku 2016, celý svet obehla správa o nájdení planéty, ktorá je
veľmi podobná našej Zemi, nenachádza sa ani tak ďaleko a je pravdepodobné, že sa na nej
nachádza aj život. Proxima B je od našej Zeme vzdialená 4.2 svetelných rokov.

Vedcom sa podarilo obnoviť zrak u slepých myší
Americkým vedcom sa podarilo na pokusných slepých myšiach čiastočne zregenerovať
zrakový nerv. Tento úžasný objav tak môže znamenať nádej pre stovky tisíc ľudí po celom
svete. Nedávny výskum ukázal, že ak sa zvýši aktivita proteínu nazvaného mTOR, ten
môže pôsobiť na axóny, čo sú hlavné časti zrakového nervu tak, aby sa samé opravovali.

7metrová veža, ktorá čistí vzduch od smogu
Unikátna čistička vzduchu, nazvaná Smog Free Tower, je vysoká 7 metrov a za hodinu
dokáže vyčistiť úctyhodných 30tisíc kubických metrov vzduchu. Jej spotreba pritom nie je
vôbec veľká, pohybuje sa na úrovni 1400 wattov,
teda podobne ako napríklad varná kanvica.
Prístroj funguje na princípe elektródy, ktorá
priťahuje k sebe ionizujúce častice vo vzduchu
a tým ich odstraňuje z okolia.

Vyrobili prvý ohybný holografický smartfón
Každý rok sa technologickí giganti predbiehajú v tom, kto vytvorí nový, lepší a zaujímavejší
model smartfónu. Kanadským vedcom sa podľa ich slov podarilo vytvoriť prvý holografický
smartfón s ohybným displejom, ktorý umožňuje viacerým ľuďom naraz pri pohľade naň vidieť
holografické zobrazenie predmetov. Toto zariadenie nazvali HoloFlex a na sledovanie efektu
nie sú potrebné žiadne špeciálne okuliare, ani iné zobrazovacie zariadenia a netreba zvoliť
presnú polohu hlavy na to, aby bol vidieť trojrozmerný efekt.

Vedci vypestovali v laboratóriu bijúce srdce pomocou
kmeňových buniek
Vedecké tímy z Massachusettskej nemocnice a z Harvardskej univerzity prišli na revolučný
koncept ako vytvoriť v laboratórnych podmienkach za pomoci kmeňových buniek funkčný
srdcový sval. Vedci sa inšpirovali predchádzajúcimi výskumami, kde pomocou 3D tlačiarní boli
vyrobené rôzne segmenty srdca pomocou biologického materiálu. Na nich potom skúšali
vypestovať srdcové tkanivo. Tu však na to išli inak, vedci použili srdcia, ktoré boli nevhodné
na transplantáciu. Iba po dvoch týždňoch už bolo viditeľné, že bunky na srdci rastú. Keď
potom k srdcu začali vedci posielať elektrické impulzy, srdce začalo biť.

Skupina 20tich supermiliárdárov, ktorá spolu disponuje
majetkom až 170 miliárd dolárov začala bojovať proti
klimatickým zmenám
Založili fond, v ktorom je momentálne jedna miliarda dolárov. Tento fond je zameraný na
energetiku a investovanie do moderných technológií, s cieľom nahradiť neefektívne a
znečisťujúce zariadenia novými modernými a ekologickými technológiami.

Švédsko recykluje natoľko, že už nemá takmer žiadny odpad
Vedeli ste, že recyklovať sa dá až natoľko, že každoročne odveziete na skládku menej ako 1% z
celkového množstva komunálneho odpadu? Švédi už vedia, ako na to. Dokonca do svojej
krajiny dovážajú odpad z okolitých krajín, aby ich stroje stále premieňali odpad na užitočnú
vec.

V Austrálii začala výstavba ekologicky udržateľného
mestečka “Tesla Town”

V Austrálii predstavili vývojári plány týkajúce sa vybudovania prvého Tesla mestečka v m
obchodnej štvrti Melbourne. Každý jeden dom, ktorý sa tu bude nachádzať má disponovať
solárnou strechou a vstavanou domácou batériou PowerWall pochádzajúcou z dielne
Elona Muska. Tento projekt bol dokonca ocenený, ako najviac ekologicky udržateľný stave
koncept v celejAustrálii
.

Veterný vynález, ktorý dokáže zo vzduchu vyrobiť vyše 40
litrov vody za deň
Vedci vyvinuli novú metódu výroby vody zo vzduchu. Obrovskou výhodou je nízka cena,
nenáročnosť obsluhy a pomerne veľké množstvo vyrobenej vody. Toto zariadenie tak
poskytuje nádej neskutočnému množstvu ľudí po celom svete, ktorí stále nemajú prístup k
pitnej vode.

Poľsko otvorilo novú svietiacu cyklotrasu, ktorá je nabíjaná
slnkom
Poľsko otvára novú cyklistickú trasu neďaleko malého mesta Lidzbark Warmiński, ktorá je
osvetlená pruhom modrého fosforeskujúceho svetla, ktorého zdrojom je slnečná energia.

V Holandsku rastie ekodedina budúcnosti. Vyrába si všetky
potraviny, energiu a neprodukuje žiadny odpad
Projekt ReGen Villages, ktorý bol tento rok predstavený v Benátkach je možno víziou
budúcnosti. Jedná sa o ideu udržateľnej susedskej komunity, ktorá by si dokázala všetko, čo
k životu potrebuje, vyrobiť úplne sama. Rastliny, mäso, energiu… Prvá takáto hightech
poľnohospodárska dedina má vyrásť už do budúceho roku v Holandsku, len 20 kilometrov od
Amsterdamu.

Za 10 rokov sa micro SD karta zmenila zo 128 MB na 128 GB

Umelá inteligencia si vytvorila vlastné šifrovanie, vedci tomu
celkom nerozumejú
Neurónové siete dokázali medzi sebou komunikovať tak, že si správy sami zakódovali, aby ich
nemohol prečítať každý. Vedci si nie sú istí, ako to urobili. Tri vybrané neurónové siete – Alice,
Bob a Eve začali medzi sebou komunikovať pomocou šifier.

Spoločnosť, ktorá chce ľuďom vkladať do mozgu miniatúrne
počítače

Nemôžete spať kvôli nervozite zo zajtrajšieho pracovného pohovoru? Neviete si spomenúť,
kam ste dali kľúče od domu alebo chcete navždy zabudnúť na vašu prvú lásku, ktorá vám
zlomila srdce? V nie tak ďalekej budúcnosti to budeme schopní spraviť akoby lusknutím prstov.
Z toho vyplýva, že prvým krokom k dosiahnutiu tohto utopistického sveta je dekódovanie
ľudské mozgu. A presne na to sa teraz hodlá zamerať spoločnosť Kernel, ktorá poskladala tím
svetových odborníkov z oblasti neurobiológie, ktorí by mali byť schopní identifikovať
mechanizmy podliehajúce nášmu neurálnemu kódu, a v konečnom kroku ich spraviť
preprogramovateľnými…

