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Babeslea: iametza Interaktiboa

APIRILAREN 30EAN, Tesla ibilgailu
elektrikoen konpainiako Elon
Musk-ek Powerwall izeneko bate-
ria aurkeztu zuen, eta horrekin
batera energi gordailuen alorreko
lasterketari hasiera eman zion. Ira-
garpen garrantzitsua izan zen ener-
gi bilketari dagokionez, zalantzarik
gabe. Etxe osoa energiaz hornitze-
ko moduko bateriez ari gara.

Muskek ez zuen bateriaren ezaugarri teknikoen berri eman, oinarrian
gure smartphonetako litio-ioizko pilen antzekoa dela besterik ez zuen esan.
Teslak eguzkiaren indarra metatu nahi du baterietan; horretarako, Nevadan
(AEB) duten lantegi erraldoian energi metagailuak eraikiko dituzte. Meta-
gailu horiek hormetan txertatzen dira, eta 1,30 metroko altuera, 86 zenti-
metroko zabalera eta hamazortzi zentimetroko sakonera dute. 

Oraingoz, zazpi eta hamar kWh-ko ereduak landuko dituzte, eta hurre-
nez hurren 3.000 eta 3.500 dolarren truke saldu. Nahi adina bateria elka-
rrekin lotuta jar daitekeenez, eraikin oso baten berokuntza sistema presta
daiteke era horretan.

Eguzkiarenaz gain, edozein iturritako energia metatzeko gai izango dira
bateria berriak. Eta aukera emango dute, besteak beste, energia merkeago
eskaintzen den uneetan soilik kargatzeko. 

Lasterketa hasi egin da honenbestez, eta seguruenik Teslak berak edo
beste enpresa batek bateria txikiagoak, merkeagoak eta ahalmentsuagoak
aurkeztuko ditu luze gabe. n

Giza enbrioia genetikoki
eraldatu dute
lehenbiziko aldiz
Txinako Sun Yat Unibertsita-
tean, Junjiu Huang ikerlariak
zuzendutako taldeak giza hain-
bat enbrioi akastunetan eralda-
keta genetikoak egitea lortu du.
Hala ere, emaitzak ez dira nahi
bezain onak izan. Saiakerak
munduko hainbat zientzialari-
ren kritika latzak eragin ditu, bai
arrazoi zientifikoengatik bai eti-
koengatik ere.

ttiki.com/339217
(Euskaraz)

Umeen hazkunde
grafikak berriz aztertu
beharko dira

Herrialde askotan umeen altue-
ra eta pisua arretaz behatzen da,
lehen urteetan bederen. Baina
horretarako erabiltzen diren
erreferentziazko datuak orain
50 urtekoak dira, eta Osasuna-
ren Munduko Erakundeak
horiek eguneratzeko garaia
heldu dela iritzi dio. Egungo
umeak orain 50 urtekoak baino
handiagoak dira.
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(Frantsesez)

Arrantzontzien energi
kontsumoa hobetzeko
tresneria AZTIren eskutik
Berriki jakin izan dugunez,
AZTI euskal ikerketa agentziak
garatutako bi tresnaren bidez
(Gestoil eta Audoil), arrantzon-
tzien urteroko energi kontsu-
moa %5 eta %25 artean hobetu
daiteke, ontzi motaren arabera.

ttiki.com/339220
(Gaztelaniaz)

Baterien alorrean aro berria
hasi da 

GEHIENOI GERTATU ZAIGU abesti bat
pare aldiz entzun eta burutik ezin ken-
tzea hainbat orduz... edo egunez.
Berriki, Reading-eko Unibertsitateko
(Erresuma Batua) ikerlariek saiakera
egin dute boluntario talde batekin, eta
garbi ikusi dute txiklea murtxikatzeak
buruan dugun horretaz “askatzen”
laguntzen duela.   

Momentuz musikarekin baino ez
dute proba egin, baina uste dute emaitza bera lor daitekeela beste edozein
pentsamendu obsesiborekin.

Eta txiklea edozein izan daiteke. Azukrerik gabekoa ere bai. n

Burutik kendu ezin dugun
abestia ezabatzeko, txiklea


