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Hurrengo autoa, elektrikoa?

zientzia eta teknologia

Joan den otsailean Donostian bizitakoaren ondotik,
bazirudien dena egina eta prest dagoela. Auto
elektrikoak bai ala bai eta berehala ordezkatuko
dituztela ohiko autoak. Auto elektriko horiexek
garatzen eta saltzen dituzten pertsonek, ordea, ez
dute horren garbi autoak eta merkatua prest
daudenik. Izan ere, gainditu beharreko zailtasunak
ez dira huskeria.
Ikuspegi teknologikotik, baterietan dago erronka
handiena. Seriean garatu ahal izango diren bateria
merkeak garatzeko modua asmatzea da erronketako
bat, eta auto elektrikoei orain dutena baino
autonomia handiagoa emango dieten bateriak
garatzea beste bat. Hala ere, horretan ari direnek
diote denbora kontua dela batez ere, eta bi urteko
epean gai izango direla helburu horiek erdiesteko.
Oztopo teknologikoak baino handiagoak dira
merkatuak eta gure bizimoduak berak gainditu
beharrekoak. Izan ere, aldaketa sakonak dakartza
eskutik auto elektrikoak. Potentzia eta autonomia
handiko autoetara ohituta gaude, hiru minutuan
tanga bete eta 700 kilometro egiteko askatasuna
izatera. Auto elektrikoek, aldiz, 200 kilometroko
autonomia emango digute onenera ere, eta autoa
non, nola, eta zer abiaduratan kargatuko dugun,
argitu gabeko auzia da oraindik ere. Sare elektrikoak
badu gaitasuna hainbat milioi kotxe elektriko gauez
birkargatzeko, baina gure bizimodua eta bizitokiak
ez daude horretarako pentsatuta eta egokituta. Eta
nago pizgarri ekonomikoak baino zerbait gehiago
beharko dugula auto elektrikoetara masan aldatuko
bagara. Zalantzarik gabe, ezinbestekoa dute auto
elektrikoek gobernuen eta erakunde publikoen
bultzada, baina erosotasuna funtsezkoa izango da
erosleak erakarri eta asebetetzeko. Nekez egingo
diogu uko horri.
Azkenerako, ironikoa ere bada, neurri batean, hau
dena. Izan ere, ez ote gara dena aldatzen ari, berdin
segitzeko? Petrolioa elektrizitatez ordezkatu, eta
aurrera segituko dugu, ikaragarrizko aurrerapausoa
eman dugulakoan, harro, baina nor bere
automobilaren mende? Ohikoak baino hobeak dira
auto elektrikoak, bai, baina barkaezina izango
litzateke trantsizio honetan gure mugikortasunereduari astindurik ez ematea.
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Badirudi petrolioaren mendeko ibilgailuari ordezkoa bilatzeko lasterketa
auto elektrikoak irabazi duela dagoeneko. Hala ere, hainbat dira oraindik
gainditu eta argitu beharreko alderdi teknikoak, eta, era berean,
ezinbestekotzat jotzen da auto elektrikoak merkatzea, merkaturako jauzia
arrakastatsua izan dadin.

Izarretako albistaria
Ilargia ez da esfera perfektu bat, eta Jupiterrek
sateliteak ditu. Galileo Galilei duela 400 urte
jabetu zen horretaz, teleskopioz egindako
behaketetan. Behaketak idatziz jaso zituen
Sidereus nuncius liburuan. Egun hauetan,
liburuaren lehen edizioetako bat ikusgai dago
Iruñeko Planetarioan; gainera, euskarazko
itzulpena ere egin du Elhuyar Fundazioak.
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Sarearen

neutraltasunari
erasoak
Telefónicak adierazi du Interneteko zerbitzuhornitzaile handiei haien sareak erabiltzeagatik
kobratzen hasteko asmoa duela. Sarearen
neutraltasuna arriskuan jarriko luke horrek, eta
baita Interneten izaera bera ere.

Enbrioi bat,
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haurdunaldi bat
Geroz eta jende gehiagok jotzen du
erreprodukzio- tekniketara; haurrak geroz eta
beranduago ekartzearen ondorio zuzena da hori.
Halako eskaera izanda, azken urteotan gehien
aurreratu den medikuntzaren arloetako bat da.
Eta erronka handi bat du aurrean: enbrioi
bakarra erabili, eta haurdunaldia lortzea.
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Errorea “h”-z ala
“h”-rik gabe?
Hizkuntzetan bezala, matematiketan ere
“h”-ak badu garrantzia. “H”-z kalkulatzen
den errorea eta “h”-rik gabea, biak dira
zuzen egin ez den zerbaiten neurria;
baina ez da gauza bera “h”-z eta “h” gabe.
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