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i Dimentsioen jokoa ez da modernoa. Giza-
kiak aspalditik izan du dimentsioen kon-

tuaren kezka. XIX. mendean, adibidez, Edwin 
Abbott Abbott idazleak eleberri zoragarri bat ida-
tzi zuen kezka horretatik abiatuta: “Flatland: A Ro-
mance of Many Dimensions”

Matematikaren dibulgazioan, liburu klasiko os-
petsua da. Dimentsio askoren problemari inter-
pretazio bat emateko bidea aurkeztu zigun.
Hiru dimentsioko mundu batean bizi gara, eta
onar dezakegu laugarren dimentsioa denbora
dela. Baina nolakoa litzateke bosgarren dimen-
tsio bat lukeen mundu bat? Abbottek ezin zion
erantzun galdera horri, baina kontrakoa egin
zezakeen. Bi dimentsioko mundu bat deskri-
batu zuen, Flatland, eta aztertu zuen mundu
hartako biztanleek hirugarren dimentsioa nola
ikusten duten.

Bi dimentsioko munduko biztanle asko poligo-
noak dira; zenbat eta alde gehiagoko poligo-
noak izan, orduan eta gorago daude eskala
sozialean. Protagonista lauki xume bat besterik
ez da. Eta emakumeak dimentsio bakarreko
pertsonaiak dira, garrantzirik gabekoak. Libu-
ruak ederki islatzen du gizarte viktoriarra.

Halako batean, Flatlandeko biztanleei hiruga-
rren dimentsiotik bisita bat datorkie. Ez dituzte
ulertzen goia eta behea kontzeptuak, guk geuk
laugarren dimentsio espazial bat ulertzen ez
dugun bezalaxe. Hor dago koska, hain zuzen.

Bi dimentsioaren azterketa ez da soilik mate-
matikakoa. Fisikan eta kimikan askotan azal-
tzen da, eta, azken bolada honetan, garrantzi
handia hartu du materialen zientzietan grafe-
noari esker.

Horixe deskribatzen du Mikhail I. Katsnelson
dibulgatzaile errusiarrak Graphene: Carbon in
Two Dimensions liburuan. Grafenoa ezagutzen
den material finena da, karbono-atomoen ge-
ruza bat da, hexagonotan antolatuta eta atomo
bakarreko lodierakoa. Material erreala denez,
benetan hiru dimentsiokoa da, baina, hain fina
izanda, bi dimentsioko material baten propie-
tate fisikoak eta kimikoak ditu.

Liburuaren egilea, Katsnelson, fisikaria da, eta
grafenoa ikertzen ari da. Liburu honen bitartez,
material harrigarri horren aurkezpen bat egi-
ten du. Grafenoarena eta haren potentzialtasu-
narena.•
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