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 3۳/۳۰/۳۳13 دیپلوم انجنیر کریم عطائی
 از مطبوعات سویس

 جریان برق و حرارت از روشنی آفتاب
 ،محققان می خواهند با یک نوآوری تخنیک سرد کننده

 از انرژی آفتاب اقتصادیتر استفاده به عمل آید 
 

 Christian Speicherنویسنده:  ، ۰۱/۱۰/۳۱۰۲مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

 
 

کیلووات قدرت  ۰۱کیلووات طاقت برقی و  ۳۰(" باید چنین بزرگ باشد که concentratorsystemیک "سیستم متمرکز کننده )

 (  Airlight Energyحرارتی به اختیار گزاشته شده بتواند ) تصویر:  

 

 خشپهوا ه ب "سلولهای سوالر" صرف یک قسمت کوچک انرژی آفتاب را به جریان برقی تبدیل می کند.  باقی آن به حیث حرارت

 و سلولها را گرم می کند. محققان می خواهند اککنون  با یک سیستم آِب سرد کننده این حرارت را نیز قابل استفاده سازند. ه شد

 

بلکه یک راه حل که  ،یک پروبلم مشخص وجود ندارد ،که در آنها در آغاِز یک انکشاف تخنیکی داردهمیش موقعیت های وجود 

سات مختلف تحقیق از پروژه ای می دهد که در آن مؤس ،برای آن رااصال ً برای یک موضوع مطلق دیگر فکر شده بود. یک مثال 

م در ریوشلیکن)سویس( یک متود برای سرد ساختن د. نقطٔه آغاز این است که در البراتوار تحقیق آی بی اِ سویس سهم دار

پوهنځی مشترک دولتی برای تخنیک در  ،انکشاف یافته است. به اتفاق پوهنتون تخنیکی زوریخ ،کمپیوترهای دارای قدرت بزرگ

نیک سرد سین)سویس( می خواهند از محقیقین آی بی آِم بدانند که آیا عین تخـمقیم تِ  Airlight Energyبوکس)سویس( و کمپنی 

 کلیدی برای استفادٔه مؤثرتر و مساعدتر در انرژي آفتاب بوده می تواند. ،کننده

 

در سؤالیکه چطور"فوتوولتایک )تخنیک حصول جریان برق از انرژی آفتاب(" قابل رقابت 

 کریستلت سلول آفتابی که از ـِ اتفاق نظرعلما از هم می پاشد. امروز درمارک ،شده می تواند

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jaryane_barq_wa_hararat.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/attaie_k_jaryane_barq_wa_hararat.pdf
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پذیرفته شده است که نرخ تمام شد آن مساعد  تسلط دارد. در پهلوی آن سلولهای آفتابی به ضخامت قلیل  ،به دست می آید  "زلیسیوم"

می باشد. اینها از چندین الیه "نیمه هدایت  ییبوده ولی عمدتاً مؤثریت کافی ندارد. افراط دیگر به اصطالح سلولهای چند مرتبه 

به طیف آفتات موافقت دارد. این صفت سلولها را نسبت به کریستل زلیسیوم عمدتا ً مؤثرتر ولی کننده" ساخته شده که جذب نور آنها 

 متأسفانه نیز بیسار گرانتر می سازد.

 

 
 

 

که در آن هر گرام وزن جای خود را دارد و محاسبه می شود. در  ،اصال ً سلولهای چند مرتبه یی برای فضانوردی انکشاف یافت

در صورتیکه روشنی آفتاب با سیستم زره بینها)عدسی( یا آئینه های پارابول به  ،استفاده به روی زمین صرف وقتی توصیه می شود

سلولهای آفتابی متمرکز گردد. به این معنی که تحت چنین شرایط با سلولهای کم سطح نیز مقدار به  ،چندین صد مرتبه تشدید شده

" برای سیستم انرژی سوالر در Fraunhoferمعاون آمر "مؤسسٔه ـ  ،Andreas Bettمتنابه جریان برق به دست آمده می تواند. 

مساعد نیست. در مناطق با تابش زیاد آفتات  ،محالت نصباین نوع "سیستم های کنسرتراتور" برای همه  ،می گوید ،فرایبورگ

 بدون مشکل چانس بازار یابی را خواهند داشت. ،٪  ۳۰شاید از برکت مؤثریت سیستم به بیش از 

 

وجود دارد: در   آنه ب در نگاه اول روشن نیست. لیکن یک موضوع در موازی ،آنچه به کمپیوتر های با قدرت بلند تعلق می گیرد

. طبق معمول دشوباید سرد  ،دکنمی تواند حرارت بسیار بلند برود. برای اینکه چیپ های نیمه هدایت کننده تبخیر نه هر دو سیستم 

و همکارانش از البراتوار تحقیقی آی بی اِم یک  Bruno Michelاین منظور توسط هوا برآورده می شود. لیکن قبل از چند سال 

انکشاف دادند که حرارت را بسیار به صورت مؤثر رفع کرده می تواند. به حیث مواد  متود سرد کننده را برای سوپرکمپیوترها

درجه  ۵۰درجه استفاده می شود که در یک سیستم میکروکانالها دوران دارد و چیپ را در یک حرارت  ۰۱سرد کننده از آب داغ 

( در پوهنتون تخنیکی زوریخ و بایک سوپر Emission)بدون تشعشع Aquasarنگاه می دارد. طوریکه محققان با کمپیوتر ـ  

 می شود که از آب گرم رفع شده مثالً برای تسخین عمارات استفاده به عمل آید.  ،نمایش دادندLeibniz کمپیوتر در مرکز کمپیوترـ 

 

ده مرتبه  Michelگفتٔه   بعد از این مؤفقیت سؤالی به میان آمد که دیگر به کدام هدف با یک تخنیک سرد کننده نایل خواهد آمد که به

حرارت  ،سرد شده و در پهلوی انرژی برق ،نتراتور" که همرای آببهتر باشد. این تحریکی بود برای انکشاف یک "سیستم کنسِ 

قابل استفاده را نیز به اختیار قرار دهد. فکر اساسی در زمینه چنین است: با شکران از سرد شدن مؤثرتر سلولهای آفتابی باید ممکن 

مرتبه متمرکز ساخت. به این وسیله سطح مورد ضرورت سلول  ۳۱۱۱مرتبه بلکه به  ۰۱۱شد روشنی آفتاب را نه صرف به با

 تقلیل خواهد یافت. ۴های آفتابی در برابر سیستمهای موجوده یک مرتبٔه دیگر به فکتور 

 

 استحصال جریان برق و حرارت از انرژی آفتاب

لآئیتٔه پارابو روشنی آفتاب  
چند  ۰۲۲کنسنتریشن   

 آخذٔه مولتی چیپ

 اوپتیک ثانی با استفادٔه حرارت

دخول و خروج 

 مایع

رسیور مولتی چیپ  

 کانتکت برقی

 سلول آفتابی

 اینترفیس حرارتی

 سیستم کانال های میکرو

 آب نمک

 خال

 کنسنترات آب نمک

 ننمک
 آب مقطر

چند  ۳۳۳۳روشنی آفتاب با آئینٔه پارابول متحرک نظربه  موقعیت آن 

با یک او پتیک ثانی به صورت یکسان به سلولهای  تشدید می شود و

د باید نکه سلول های آفتابی تبخیر نه کنآفتابی تقسیم می گردد. برای ای

آب داغ در یک سیستم  ٬د. برا برآوردن این منظورسرد شو

ر تحت سلول های آفتابی به دوران انداخته می  شود. ازمیکروکانالها د

نظر به حرارت بلند آب سرد کننده می توان از آن به صورت متنوع 

 . دکن استفاده کرد مثال ً آب بحر را از نمک پاک
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Michel، کنون سلولهای آفتابی از این بیشتر توضیح می دارد که این به کلی به طور دیگری تقسیم مصارف می رساند. ا

بلکه سیستم پیچیده ای تشدید و تمرکز روشنی آفتاب. همچنان سردنمودن با آب مصرف عالوگی   ،عامل مصرف نبوده

ولی از نظر اقتصادی ارزش آنرا  دارد زیرا به این طریق یک رقم درشت  ،را باعث می گردد. میشل اظهار می دارد

حرارت رفع شده   ،در سیستم هائیکه باهوا سرد می شوند ،سرد شده خواهد توانست. برخالفسلولهای آفتابی همزمان 

مورد استفاده قرار گیرد. به این ترتیب از  ،برای سرد کردن یا برای پاک کردن آب بحر از نمک ،می تواند برای تسخین

 ٪ ممکن است.  ۳۰ثریت ٪ و در صورت استفاده از برق یک مؤ ۵۱نگاه تئوری به دست آوردن یک مؤثریت 

 

 ۰در۰چند تشدید روشنی آفتاب با نُـه  سلول آفتابی به بزرگی ۰۱۱نتراتور یک نمونه با در حال حاضر از سیستم کنسِ 

وات نایل آمد. در سه سال آینده شرکا می  ۳۱۱وجود دارد. به این وسیله می توان به یک قدرت برقی   ،سانتی متر مربع

انکشاف راه  ،کیلوات به دست آید. ضمناً  در پیش منظر ۳۰ف نماید که یک قدرت برقی خواهند سیستم طوری انکشا

حلهای مصارف مساعد برای کمپوننت های مختلف در نظر است که از همه بیشتر به اوپتیک تشدید روشنی آفتات 

الً  برای دستگاه تولید اص Airlight Energyارتباط می گیرد. در اینجا یک تکنولوژیی در نظر است که از طرف کمپنی 

امید می کند که قیمت یک کیلووات برق با این دیزاین مصارف  ،برق از انرژی آفتاب انکشاف داده شده است. میشل

سنت )دالر( پایان آمده بتواند. در این صورت مصرف تولید به یک دستگاه تولید برق با سوخت ۰۱مساعد به کمتر از 

 زغال سنگ تقرب می کند.

 

نتراتور" با سرد شدن همرای آب پشتیبانی می کنند. کمپنی اسرائیلی تنها محققان سویس نیستند که از "سیستمهای کنسِ 

انکشاف داد که برای یک  ،چند تمرکز انرژی آفتات ۰۱۱در سالهای اخیر یک سیستم را با  ،Zenith Solar ،ستارت آپ

رق و آب گرم کفایت می کند. همچنان کمپنی آسترالیائیی کیبوتس)اجماع کولیکتیف در اسرا ئیل( از نظر مصرف ب

 چند تشدید می چالند که البته صرف برق تولید می کند. ۰۱۱"سوالر سیستم" یک سیستم فعال را با 

  

Bett، مطلق به محل نصب دستگاه تعلق می گیرد. و   ،می گوید اینکه آیا انرژی حرارتی منافع اقتصادی با خود دارد

کیلومتری استفاده کنان از حرارت رفع شده وجود داشته  ۰۱برخوردار است که در یک محیط  یز معنیصرف درحال ا

لی به سرد کردن را دارد. ـُ باشند. به نظر وی یک محل نصب نهایت مساعد شهِر مانند "السویگاس" است که ضرورت ک

 ،نتراتور را که برای تولید برقسِ به هر صورت سیستم کن  ،او برای یک دستگاه سوالر تولید برق در مرکز صحرا

 ترجیح می دهد.  ،نهایی شده باشد

 

در این می بیند که آنها ظرفیت زیاد  Bettنتراتور را ـ با و یا بدون استفادٔه حرارت رفع شده ـ  یک منفعت سیستمهای کنسِ 

اکنون  Photovoltaikبرای صرفه از مصرف دارند. او به هر صورت به مشکالت اقتصادی نیزاشاره داشته که بخش 

د. ولی تراتور" را مرجح می داند که "تکنولوژی ـ کنسِ کالت کمپنی های نیز مبتال می باشدچار آن است. در این مش

نو اوری را  انمزمیشل می تواند جوانب مثبت را از آنها نیز بدست آرد. چه همین وضع نا هنجاراست که فضای مساعد 

 خلق می کند.

 

 پایان
 

 

 

 

 

 

 

 

 


