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 Medi

        Els cotxes elèctrics

El cotxe elèctric és una alternativa al cotxe que
funciona amb benzina o gasoil.  Es  tracta d'una
iniciativa ecològica, utilitza una energia més neta
i sostenible i  no perjudica el medi ambient.

Al  començament  del  segle  XXI,  l'augment  en  la
preocupació  per  l'impacte  ambiental  de  la
infraestructura de transport basada en el petroli,
juntament amb el pic de petroli, ha portat a una
revifada  de  l'interès  en  la  infraestructura  de
transport  elèctric.  Així,  vehicles  que  poden  ser
impulsats per fonts d'energia renovables, com ara
vehicles elèctrics híbrids o vehicles elèctrics purs,
són cada cop més populars.

Els  vehicles  elèctrics  són  diferents  dels  de
combustió  perquè  poden  rebre  la  seva  potència
d'un  ampli  ventall  de  fonts,  incloent-hi  fòssils,
energia nuclear, i fonts renovables com ara energia
mareomotriu,  energia  solar,  i  energia  eòlica  ...
Aquesta energia es transmet al vehicle a través de
l'ús  de  línies  d'alta  tensió,  transmissió  d'energia
sense  fils  com  ara  càrrega  inductiva,  o  una
connexió  directa  a  través  d'un  vehicle  elèctric.
L'electricitat  pot  ser  llavors  emmagatzemada  al
vehicle  fent  servir  una  bateria  elèctrica,  super-
condensador, o cel·la de combustible.

Els  projectes i  iniciatives  que pretenen fomentar
l'ús  del  cotxe  elèctric  no  acaben d’arrencar i  es
difícil  veure  cotxes  elèctrics  pels  carrers.  A
Catalunya  es  calcula  que hi  ha  uns  400  vehicles

elèctrics, la majoria d’empreses i  administracions
públiques.

Una  de  les  raons  per  les  quals  costa  que  les
empreses inverteixin en el cotxe elèctric podria ser
els  dubtes  que  els  conductors  tenen  sobre
l’autonomia i la recàrrega, és a dir, sobre el retard
en la tecnologia. Una altra raó podria ser que el
vehicle elèctric obliga a canviar d’hàbits als usuaris
després de tant de temps circulant amb els  cotxes
de combustió. I encara una altra raó, en aquests
cas  econòmica,  la  poca  demanda  de  cotxes
elèctrics fa que els preus d'aquests siguin més cars
que els vehicles de combustió

Encara  que  la  mobilitat  elèctrica  està  en  marxa
encara que sigui pas a pas, i amb iniciatives per a
acostar  a  la  societat  els  avantatges  dels vehicles
elèctrics .Aquest és el cas de l’Expoelèctric,  una
fira  dedicada al  sector,  es tracta d'una iniciativa
que  pretén  començar  a  conscienciar  la  societat
sobre  l’estalvi  energètic  i  la  conducció  eficient,
però  també  començar  a  presentar  els  vehicles
elèctrics com a una alternativa vàlida tant en vies
urbanes com interurbanes.

Parts del cotxe elèctric :

Esperem que  en  un  futur  proper  tots  els  cotxes
siguin elèctrics per no contaminar tant el planeta i
confiem amb els tecnòlegs perquè projectin cotxes
més ràpids i siguin més econòmics.


