
ASTROLABIOA
Astrolabioa antzinako tresna bat da, IV. 

mendean bizi izan zen Alexandriako Hipatia
matematikari, fisikari eta filosofoak hobetu 

zuena. 

Astroak kokatzeko eta mugimenduak 

behatzeko erabiltzen zen, baita tokian 

tokiko ordua zehazteko ere, latitudearen 

arabera.

Gainera, Hipatia Alexandriakoak asmatu 
zuen likidoen dentsitatea neurtzeko 

lehenengo gailua, kalkulurik egin beharrik 
izan gabe.

Astrolabioa Alexandriako Hipatiak

hobetu zuen (IV. mendean)



BALEN AURKAKO 
TXALEKOA

1965ean, Stephanie Kwolek doktoreak 

material sintetiko bat asmatu zuen, Kevlar

izenekoa, altzairua baino bost aldiz 

indartsuagoa dena. 

Gaur egun, bizikleten gurpilak, balen 

aurkako txalekoak, motorzaleen arropa 

egiteko edo espazioko industrian ere 

erabiltzen da.

Emakume batek egindako asmakizun horri 

esker, milaka bizitza salbatu dira.

Kevlar-a Stephanie Kwolek-ek

sortu zuen.



WIFIa
1941ean, Hedy Lamarr-ek, George Antheil

pianistarekin batera, etsaiak atzematen 

zaila zen komunikazio sistema sekretu bat 

patentatu zuen.

Frekuentzien kommutazioko teknika garatu 
zuten. Gaur egun, horretan oinarritzen dira 
haririk gabeko komunikazio sistemak, WiFi-a

(Wireless Fidelity) edo Bluetooth-a, 
esaterako.

Nazioarteko asmatzaileen eguna azaroaren 
9an ospatzen da haren omenez.

Hedy Lamarr-ek espektro 

hedatuaren teoria garatu zuen, 

WiFi-aren aitzindaria.



ONTZI-
GARBIGAILUA

1880ko hamarkadan, Josephine Cochranek

egin zuen ontziak era mekanikoan garbitzeko 

lehenengo makina. 

Goi mailako dama horren kemenari eta 

ausardiari esker, merkaturatu zen gaur egun 

etxeetan gehien erabiltzen den gailuetariko

bat. 

1887 eta 1909 bitartean, bost patente 

erregistratu zituen ontzi-garbigailu hobetuen

zenbait modelotarako.

Lehenengo ontzi-garbigailu mekanikoa 

Josephine Cochranek sortu eta patentatu 

zuen.



HAIZETAKO-GARBIGAILUA

Haizetako-garbigailua Mary

Andersonek asmatu zuen. 

1903an, Mary Andersonek autorako 

lehenengo haizetako-garbigailua asmatu 

zuen.

1902an, tranbia hartu zuen batean, 

konturatu zen gidariak ibilbidean gelditu 

eta haizetakoan geratzen zen zikinkeria, 

ura eta izotza garbitu behar zituela 

etengabe. 

Hori ikusirik, gailu bat asmatu zuen: 

ibilgailuaren barruan zegoen palanka bat 

zen, haizetakoaren kanpoaldean zegoen 

gomazko xafla bat kontrolatzen zuena. 



ORPOKO PROBA
Orpoko proba ume jaioberriei egiten zaien 

analisi bat da.

Hartzen den laginak adierazten du umeak 
zenbait gaixotasun dituen ala ez: 

hipotiroidismoa eta buruko alterazioak 
edo alterazio neurologikoak. 

1976an, Gabriela Morrealek sustatu zuen 
ikerketa pilotu bat ume jaioberrietan 

sortzetiko hipotiroidismoa antzemateko, 
orpoko probaren bidez.

Gabriela Morreale da espainiar 

osasun sisteman jaiotzatiko

hipotiroidismoa goiz antzemateko 



EXOESKELETOA
Exoeskeleto mekanikoak mugikortasuna 

murriztuta duten pertsonei zenbait jarduera 
egiten laguntzen die, esaterako pisua 

kargatzen.

Exoeskeletoaren sentsoreek burmuinak 
giharrei ibiltzen hasteko bidaltzen dizkieten 

nerbio-seinaleak antzematen dituzte, 
prozesatu eta horrek eragiten du eskeletoa 

mugitzea.

Haurrentzako lehenengo exoeskeletoa Elena 

García Armadak sortu zuen, Santanderreko 

industria ingeniari eta CSICeko (Ikerketa 

Zientifikoen Goi Kontseilua) robotikako 

ikertzaileak. 

Lehenengo exoeskeleto 

pediatrikoa Elena Garcíak 

garatu zuen.



HEZURREN ORDEZKO 
MATERIALAK

María Vallet Regík Biomaterial
Adimendunen ikertaldea zuzentzen lan 
egiten du une honetan. Adinaren edo 

denboraren joanak kaltetu edo 
gastatutako hezurrak berregiteko edo 

ordezkatzeko balioko duten materialak
aztertzen ari da taldea.

Gainera, giza gorputzean, behar den 
tokian botikak askatzea eta ahalik eta 
erarik zehatzenean lortzeko ikerketak 

egiten ere ari dira.

Ikerketa hau María Vallet Regík

zuzentzen du



HOZKAILUA
Hozkailu elektriko modernoa 1914an sortu 

zuen Florence Parpart asmatzaile bikainak.

Gaur egun, elektrotresnarik 

beharrezkoenetarikoa da gure etxeetan, 
elikagaiak egoera onean mantentzeko.

Aurrerakuntza horri esker, janariak prestatu 

eta kontserbatzeko moduak iraultza bizi izan 

zuen. 

Lehenago, 1900ean, Florencek kaleak 

garbitzeko makina bat patentatu zuen eta 

Estatu Batuetako hainbat hiriri saldu zien.

Hozkailu elektriko modernoa 

Florence Parpart-ek asmatu zuen. 



IZOZKIEN MAKINA
1843an, Nancy Johnsonek izozkiak 

egiteko lehenengo makina automatikoa

fabrikatu zuen eta izozkien industrian 

ezagutzera eman zuen. 

Asmakizuna oso sinplea zen: hainbat 
zilindro zituen ontzi bat zen eta izotza eta 
gatza jartzen ziren kanpoko zilindroaren 

eta barrukoaren artean. Zilindro 
nagusian esnea jartzen zen eta izoztu 

egiten zen eta kanpokoan izoztu gabeko 
esnea. Biradera batekin eta paleta 
batekin, nahastu egiten zen izoztuta 

zegoena izoztuta ez zegoenarekin eta 
hala egiten zen izozkia. 

Izozkien makina Nancy Johnsonek 

asmatu zuen.



ZUZENTZAILE LIKIDOA
Zuzentzaile likidoa, Tipex markari esker ezagun 
egin dena, 1958an Bette Nesmith Grahamek 

asmatu zuen material bat da. Nesmith
estatubatuar mekanografo eta artista 

komertziala zen.

Hark esaten zuen ez zitzaiola bere akatsak 
ezabatzen ibiltzea gustatzen eta, egun 

batean, pintura pixka bat jarri zuen botila bat 
uretan, akuarelen pintzela hartu eta bulegora 

eraman zuen.

Isilean, zuzentzeko pintura erabili zuen bost 

urtetan, semearen kimikako irakaslearen 

laguntzaz hobekuntza batzuk eginda, eta 

beranduago merkaturatu egin zuen Liquid

Paper eta Mistake Out izenez. 

Bette Nesmith-ek zuzentzaile 

likidoa asmatu zuen.



PERMANENTEAK EGITEKO 
MAKINA

1928an, Marjorie Joyner-ek permanenteak 

egiteko makina erregistratu zuen. 

Arazo praktiko bat konpondu nahi zuen, 
afroamerikarren orrazkerari eragiten ziona. 
Izan ere, haien ile kizkurra eta lodia ez zen 

ondo kizkurtzen ezta leuntzen ere.

Joyner-ek beste hainbat produktu 
kosmetiko asmatzen jarraitu zuen bere 

enpresan, azpimarragarriena “Satin Tress” 
(1949) izeneko ilea lisatzekoa.

Ile-lehorgailua Marjorie
Joyner-ek asmatu zuen



TXIGORGAILUA
Sarah Guppy britainiar asmatzaileari 
zor diogu goizero ogi txigortu gozoa 

jatea.

Clifton-go (Bristol) zubi esekiaren 
azpiegituraren diseinuan lagundu 

zuen eta tea prestatu eta arrautzak
aldi berean baporeaz egosteko

gailua ere asmatu zuen

Txigorgailurako, plater txiki bat 
fabrikatu zuen, ogi txigortua bero 

mantentzeko.

Sara Guppyk asmatu zuen 
txigorgailua



ETXEAZAINTZEKO

ZIRKUITU ITXIKO SISTEMA
1969an, estatubatuar erizain batek familia

zuzenean zaintzeko babesen baten 
beharra izan zuen.

Horrela garatu zuen etxeko bideo 
zaintzako lehenengo sistema: telebista-
zirkuitu itxia, mikrofono sistema, urruneko 
kontrola atea urrunetik zabaltzeko eta 

alarma sistema bat, laguntza behar izanez 
gero eskatzeko.

Marie Van Brittan-ek asmatu zuen 

etxea zaintzeko zirkuitu itxiko 

lehenengo sistema.



ANTIBIOTIKOAK 
ONDDOENTARAKO 

Elizabeth Lee Hazen mikrobiologoak eta 
Rachel Fuller kimikariak aurkitu eta isolatu 
zuten azaleko eta mukosetako onddoen 

aurka gizakiengan aplika zitekeen 
lehenengo antibiotikoetariko bat: Nistatina.  

Elizabethek New Yorken lan egiten zuen 
eta Rachelek Albanyn. Esperimentuan lan 

egiteko, Hazenek organismoak hazten 
zituen eta probatu egiten zuen aktibitaterik 

zuten ala ez ikusteko. Aktibitaterik izanez 
gero, hazitakoa Racheli bidaltzen zion 

flasko batean. 

Rachelek sistema konplexuak erabiltzen 
zituen hazten ari zen agente aktiboa 

identifikatzeko, isolatzeko eta arazteko, eta 
berriro bidaltzen zuen New Yorkera, berriro 

probatzeko bi onddoren aurka.

Elizabeth Lee-k eta Rachel Fuller-

ek asmatu eta isolatu zuten 

gizakiengan aplikatu ahal izan zen 

lehenengo fungizidetako bat.



LASERRA IKUSMENA 
HOBETZEKO

Adinean aurrera egin ahala, oso arrunta 
izaten da ikusmen galera izatea, kataratak

direla eta; baina konponbide erraza eta 
arina du, laser ebakuntza bati esker, erabat 

kentzeko modua ematen baitu.

80ko hamarkadaren hasieran Laserphaco
Probe izeneko aparailu bat sortu zen, 

kataraten ebakuntzak egin eta ikusmena 
hobetzeko modua ematen zuena, minik 
gabe eta arin. Asmakizun zoragarri hori 

Patricia Bath-ek sortu zuen, afroamerikar 
oftalmologo batek.

Patricia Bath izan zen lehenengo doktore 

afroamerikarra helburu medikoetarako 

lehenengo patentea jaso zuena.



KEINUKARIAK ETA 
BALAZTATZE SEINALEAK

1906an, Florence Lawrencek, 
zinemako lehen izar gisa ezagunak, 
lehenengo keinukariak sortu zituen. 

Autoaren barruko botoi baten bidez 
aktibatzen ziren: albo baten zegoen 

biradera antzeko bati gora edo 
behera eraginda adierazten zuen 

pertsonak alde batera edo bestera 
egin nahi zuela.

Gero stop seinale bat erantsi zion 
autoaren atzealdean, gidariak 

balazta sakatzen zuenean aktibatzen 
zena.  

Keinukariak eta balaztatze seinaleak 
Florence Lawrencek asmatu zituen



GASEZKO BEROKUNTZA 

ZENTRALA

1919an, Alice Parker hegoafrikar 
asmatzaileak berokuntza zentraleko 

lehen sistema asmatu zuen, gas 
naturalaz zebilena. 

Hark diseinatutakoa sekula 
fabrikatu ez bazen ere, lehenengoz 

pentsatu zen gas naturala 
erabiltzea etxea berotzeko eta 

gainera etorkizuneko berokuntza 
zentraleko sistemak inspiratu zituen.

Berokuntza zentralaren ideiak fruituak 
eman zituen Alice Parkerri esker.



DOVER SUN HOUSE
Eguzki energia soilik erabili zuen 

berokuntza sistemadun lehenengo etxea 
izan zen.

Etxe berritzaile hori Eleanor Raymond
arkitektoak eta Maria Telkes une hartako 

punta-puntako zientzialariak asmatu 
zuten 1948an, 

Eguzkiak ematen zuen beroaz airea 
berotzen zuten beirazko eta metalezko 

leiho batzuk zituen etxeak. Aire hori 
edukiontzi batzuetan biltzen zen eta 

handik ateratzen zen gero beroa. 

Eguzki energia Eleanor Raymondek eta 
Maria Telekesek erabili zuten 

lehenengoz etxe batean



MONOPOLY
Elisabeth Magie jolasen diseinatzaile 

estatubatuarra saiatu zen kapitalismoak 
zer kalte ekar zezakeen gizartean azaltzen 

era ludiko batean.

Hala, 1904an, monopolyaren oso antzeko 
jolas bat asmatu zuen, Landlor’s Game 

izenekoa.

Elisabethek ez zuen inolako etekinik atera 
jolasetik, eta geroago Charles Darrowk
itxura aldatu eta Monopoly izena eman 

zion.

Elizabeth Magie-k sortu zuen “The

Landlord’s Game”, Monopoly-aren 

aitzindaria.



XIRINGA
1899an, Letitia Geer-ek patentatu zuen 

esku bakarraz erabiltzeko xiringa 
medikoa. 

Lehenago ere erabiltzen ziren beste 
xiringa batzuk baina sinpleagoak. 

Geer-en xiringa berria esku bakarraz 
erabil zitekeen eta horrek asko errazten 

zuen lana medikuntzan.

Giza gorputzean substantziak nola 
injektatu eta atera analizatzeko 

konponduta geratu zen asmatzaile 
honen xiringari esker. 

Esku bakar batez erabili zitekeen 

lehenengo xiringa Letitia Geer-ek

asmatu zuen.



ERREI BIKOITZA 
ERREPIDEETAN

1917an, June McCarroll erizain eta 
medikuak auto istripu latza izan zuen, 

beste auto batek bidetik aterata.

Gertakari horretatik abiatuta, errei 
bakarraren arriskua aztertuta, marra 

bat pintatzea proposatu zuen 
errepideetan trafikoaren erreiak 

banatzeko. 

Asmakizunagatik merezimendurik 
eman ez bazitzaion ere, 1924an, 

kaliforniar agintariek erreiak banatzeko 
marra jasotzen zuten legerian. Horren 
ondoren 5.600 kilometro errepidetan 

banaketa marra pintatu zuten. 

Errailen banaketa June 

McCarroll-ek proposatu zuen.



ENTZIKLOPEDIA 

MEKANIKOA

Ángela Ruiz Robles izan zen, 1954an, imajinatu ere 

egingo ez zuen tresna baten aitzindaria: liburu 

elektronikoarena.

Espainiar irakasle, pedagogo eta asmatzaile horrek 

entziklopedia mekaniko bat garatu zuen, ezagutzak 

era interaktiboagoan transmititzeko asmoz. Liburuak 

sakagailuak, bobinak, argiak eta desplazagarriak 

zituen. Horiei esker, errazago erabili eta ikasleek 

ikasteko aurrejoera izaten laguntzen zuen.

Entziklopedia mekanikoa patentatu zuen eta 

Hezkuntza Ministerioak onartu zuen geletan erabili 

ahal izateko, baina Ruizek ez zuen inoiz finantzaziorik 

lortu fabrikatzeko.

Ángela Ruiz Roblesek diseinatu zuen liburu 

elektronikoa eta entziklopedia mekanikoa.


