
anes je internet zelo pomem-
ben za naše življenje. Upora-
bljamo ga pri delu, za zabavo,

raziskovanje, za virtualna sreča-
nja ... Med pandemijo smo posebej
močno občutili potrebo po internetu
zaradi izobraževanja ali dela na daljavo
ter vzdrževanja stikov s sorodniki in
prijatelji. V tem času se je posebej iz-
razito pokazal
problem kakovo-
sti internetne po-
vezave in opaziti
je bilo, da imajo
naselja, bolj od-
daljena od mes-
tnih središč, pre-
cej slabše inter-
netne povezave.
Optična vlakna
še niso na razpo-
lago za vse in to
je prineslo s se-
boj velike težave
pri šolanju in de-
lu na daljavo.
Trenutno pa na-
staja nov in pre-
cej revoluciona-
ren način za do-
stop do svetov-
nega spleta. Imenuje se Starlink, raz-
vijajo ga pri podjetju SpaceX, katerega
lastnik je seveda Elon Musk. Njihov
cilj je, da pripeljejo internetno pove-
zavo v najrazličnejše kraje na čim eno-
stavnejši način. Revolucija je prav v

tem: v enostav-
nosti, saj pri na-

ročilu naprave
Starlinka prej-

memo ante-
no s stoja-
lom, napa-
jalnik in

modem. An-
teno postavi-

mo na kraj, kjer
ima nemoten dostop

do neba, kot je streha ali balkon, pri-
ključimo napajanje in modem, vse
ostalo bo opravila antena samostojno.
Razlika pri Starlinku je tudi ta, da
deluje z drugačnimi sateliti. Običajni
sateliti za prenos internetnega signala
lebdijo v orbiti na več sto kilometrih
oddaljenosti od našega površja, tako
lahko pokrivajo karseda veliko povr-

šino Zemlje, zato jih zadostuje manjše
število. Muskovi sateliti pa letijo nižje,
na višini približno 500 kilometrov, in
jih je številsko več, s tem pa ustvarjajo
nekakšno ogromno mrežo okoli ze-
meljske oble. Ogromno podatkov vsak

dan potuje z enega konca sveta na
drugega, zaradi velike razdalje je pre-
nos podatkov do nekaterih zelo od-
daljenih satelitov otežen, bližnji so
namreč dobro povezani med sabo. V
orbiti je že približno 1500 delujočih
satelitov in odpravljanje novih v at-
mosfero se nadaljuje, saj je Starlink še
v razvoju.
Kot pri vseh stvareh je tudi pri tej
nekaj negativnih strani. Ob tako gosti
prisotnosti satelitov v naši atmosferi
(skupaj z vsemi iz drugih držav in z za-
sebnimi podjetji) se ustvarja veliko
onesnaževanje naše atmosfere. Če slu-
čajno pride do okvare nekega satelita,
ta lahko trči z drugim in taki trki bi se
nadaljevali, saj na takih višinah sateliti
potujejo pri zelo velikih hitrostih in le
majhen delček, ki se od njih odtrga,
lahko povzroči ogromno škodo.

Druga negativna
plat je tako ime-
novano svetlob-
no onesnaževa-
nje. Sateliti lahko
odbijajo svetlobo
in s tem povzro-
čajo probleme
pri opazovanju
vesolja. Vse zvez-
de, meteoriti in
ostala nebesna
telesa bo težje
opazovati in ra-
ziskovati. Tretja
slabost bi lahko
bila ta, da si bo
Elon Musk prila-
stil velik del in-
terneta, kar mu
bo omogočilo, da
bo z njim počel,

kar bo hotel, oziroma kar se mu bo
najbolj splačalo. Seveda upamo, da
takih prizorov ne bomo videli in bo
Starlink uporaben pri telekomunika-
cijah za znanost in naknadno tudi
lažje dostopen za preprosto ljudstvo.

Zakaj je treba e-odpadke reciklirati?
Ta skupina odpadkov vsebuje mate-
riale, ki so lahko škodljivi ter onesna-
žujejo okolje in povečujejo tveganje
za ljudi, ki so vključeni v recikliranje
e-odpadkov. Elektroniko običajno se-
stavljajo materiali, ki jih je mogoče
enostavno reciklirati, taka sta plastika
in steklo, pa tudi iz majhnih količin
strupenih snovi, kot so kobalt, svinec,
živo srebro. Ob reciklaži enostavne
materiale ločijo in preusmerijo, tok-
sične snovi pa bodisi varno odstranijo
bodisi reciklirajo s posebnimi po-
stopki. Zelo nevarne so tudi litij-ion-
ske baterije v mobilnih telefonih in
izredno pomembno je, da z njimi
pravilno ravnamo. Zaradi tega je Ev-
ropska unija sprejela razne predpise
in zakonodajo, ki ureja reševanje
tega problema.
Marca 2020 je Evropska komisija
predstavila nov akcijski načrt za kro-
žno gospodarstvo, v katerem je
zmanjšanje količine odpadne elek-
trične in elektronske opreme dolo-

čeno kot ena izmed ključnih pred-
nostnih nalog. V predlogu so opisani
takojšnji cilji in vzpostavitev sistema
nagrajevanja za spodbujanje recikli-
ranja elektronike.
Vsaka družina v povprečju na leto ali
dve kupi nov pametni telefon. Ko se
to zgodi, ostane stari telefon v hiši
neuporabljen ali ga zavržejo. V tem
primeru bi bilo najboljše, da telefon
recikliramo tako, da ga posredujemo
ustreznim centrom za reciklažo e-
odpadkov. Vse te naprave je mogoče
podariti ali dostaviti centrom ali trgo-
vinam, ki so specializirane za zbiranje
tovrstnih odpadkov.
Odgovorno recikliranje se morda zdi
težko, vendar lahko ohrani naše oko-
lje za naslednje generacije. Milijon
pravilno recikliranih telefonov lahko
na primer omogoči ponovno upora-
bo 16 ton bakra, 15 kilogramov pa-
ladija, 350 kilogramov srebra in 35
kilogramov zlata. Pri tem pa se pri-
hrani tudi dovolj energije za napaja-
nje 150 hiš v enem letu.

E-odpadki: kaj so in zakaj ogrožajo naše okolje?
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ivimo v času, v katerem kar
naprej iščemo najnovejše iz-
delke in naprave, ki nam jih

tehnologija ponuja. A kaj se
zgodi s tisočimi zastarelimi elektron-
skimi napravami, ki jih zavržemo?
Odpadna električna in elektronska
oprema, t. i. e-odpadki (ang. e-waste),
zajemajo tiste izdelke, ki jih po uporabi
zavržemo. Evropska direktiva o od-
padni elektronski in električni opremi
(OEEO) razvršča odpadke v deset ka-
tegorij: veliki gospodinjski aparati
(vključno z aparati za hlajenje in za-
mrzovanje), mali gospodinjski aparati,
IT oprema (vključno z monitorji), po-
trošna elektronika (vključno s televi-
zorji), svetilke in oprema za razsvetlja-
vo, igrače, orodja, medicinski pripo-
močki, instrumenti za nadzor ter avto-
mati. Skupina e-odpadkov velja za ka-
tegorijo odpadkov, katere obseg je v
zadnjih letih najhitreje naraščal. Stop-
nja porabe elektronskih in električnih
naprav je zelo visoka tako v razvitih
državah kot v državah v razvoju.
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Elon Musk,
vizionarski
poslovnež,
s podjetjem
SpaceX osvaja
tudi nebo

mahmood.it: Ma, ma kaj delamo tu?

blankito_bebe: Ja, veš, nismo vsi še zmagali Sanrema ...

rkomi.real: Ja ... veš, nimamo vsi toliko pravic kot ti.

achille_lauro: Ehmm, oprosti?!

Amadeus: Dobrodošli v Italiji.

Fiorello: Republika, ki temelji na delu!!!!!

la.rappresentante.di.lista: Ma potem je socialna republika?

presidentemattarella: Ne, ampak to doslej samo na severu.

presidentecasellati: Na žalost …

måneskin: Ja. Na Danskem je polno zdravja in samomorov!

zima: Mogoče sem kriva jaz …

pomlad: Vsi me kličejo, še posebno Slovenci ...

golob: Da se ptice vrnejo v svoje gnezdo!
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