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Świecący tlenek cynku
Kryształy tlenku cynku emitują światło pod wpływem prądu elektrycznego. Zdaniem dr Davida Looka
z Semiconductor Research Center na Wright State University w ciągu 20-30 lat większość
sztucznych źródeł światła mogą zastąpić kryształy tlenku cynku lub mającego podobne właściwości
azotku galu. Tylko w USA oszczędność energii może wynieść 12 miliardów dolarów rocznie.

Źródła światła wykorzystujące tlenek cynku mają trwałość szacowaną na 10000 godzin. Związek jest
bardzo tani i - co ważne ze względów ekologicznych - nietoksyczny.
Na razie problem stwarza uzyskanie odpowiednich kryształów tlenku cynku. Za to lasery oparte na
tlenku cynku mogłyby emitować ultrafiolet, kilkanaście razy zwiększając upakowanie danych na
płytach CD czy DVD. Także drukarki laserowe stałyby się bardziej dokładne.
PAP
http://laboratoria.net/aktualnosci/3577.html
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Lek na COVID-19, wśród kandydatów m.in. na
HIV
Znane często od dawna i zarejestrowane do leczenia innych chorób leki mogą się okazać skuteczne
w przypadku zakażenia koronawirusem.
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Sztuczne neurony światłem komunikują się z
prawdziwymi
Międzynarodowy zespół badaczy połączył sztuczną i naturalną sieć neuronów za pomocą
niebieskiego światła.
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Po wiosennych burzach pyłki roślin wciąż
utrzymują się w powietrzu
Wbrew przypuszczeniom, po wiosennych burzach uczulające fragmenty ziaren pyłków roślin
utrzymują się w powietrzu godzinam.
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Aplikacje w walce z pandemią – krok w stronę
powszechnej inwigilacji?
O tym, jak skuteczne są tego typu programy i czy stwarzają zagrożenie dla prywatności, mówi PAP
dr Szymon Wierciński.

22-05-2020

Podczas pandemii ręce należy myć co
najmniej 6 razy dziennie
Mycie rąk od sześciu do dziesięciu razy dziennie dobrze chroni przez zakażeniami wywoływanymi
m.in. przez koronawirusy.
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Badacze testują przeciwciało, które niszczy
SARS-CoV-2
Naukowcy opisali cząsteczkę, która w laboratoryjnych testach skutecznie unieszkodliwia
koronawirusy.
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Zaburzenia krzepnięcia wskazują na ryzyko
komplikacji w COVID-19
Dzięki badaniom krzepnięcia krwi można zidentyfikować pacjentów z COVID-19.

22-05-2020

Medyna nuklearna pomaga, gdy zawodzą inne
metody
Pozwala badać i leczyć różnego typu schorzenia, gdy zawodzą inne metody – przekonują eksperci.
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