ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۲۵در ﻣﺪار
زﻣﯿﻦ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺮﯾﻢ ﻣﻮﺳﻮی | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۳۰ ،ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۷
ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در زﻣﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﻼش ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﻫﻢ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺴﺰا
در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺪﺗﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺿﯿﻪ
ﺟﻤﻊ آوری اﻧﺮژی اﯾﻦ ﺳﺘﺎره ﻏﻮل ﭘﯿﮑﺮ از ﻓﻀﺎ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﺎﻻ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﺑﻪ زودی در ﻣﺪار زﻣﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭼﯿﻦ اﻋﻼم ﮐﺮده ﻣﯿﺨﻮاﻫﺪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﺸﻮری ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎره ای ﻣﯽ ﺳﺎزد؛ ﻣﺰرﻋﻪ
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۶ﻫﺰار ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻪ دور زﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮔﺮدد و اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﻪ
زﻣﯿﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ اﻋﻼم روزﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺘﯽ ﻋﻠﻮم و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭼﯿﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎی
ﮐﻮﭼﮑﯽ را ﺑﯿﻦ ﺳﺎل ﻫﺎی  ۲۰۲۱ﺗﺎ  ۲۰۲۵در اﺳﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﺮ ﺑﺴﺎزﻧﺪ و در ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﻇﺮﻓﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﮕﺎوات و ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از  ۲۰۵۰ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﯿﮕﺎوات ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ.

ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی روی زﻣﯿﻦ

ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﮐﻪ در ﻓﻀﺎ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﻏﯿﺮ از ﻣﻮاﻗﻌﯽ ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ آب و ﻫﻮای
اﺑﺮی و ﺷﺐ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﺎﺑﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک را ﺑﺮای
ﺳﺎﮐﻨﺎن زﻣﯿﻦ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ.
آﮐﺎدﻣﯽ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﭼﯿﻦ ادﻋﺎ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﺒﻌﯽ ﻗﺎﺑﻞ
اﺗﮑﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ  ۹۹درﺻﺪ از اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﭼﯿﻦ ﺑﺪل ﺷﻮد و ﺑﺎزدﻫﯽ اش ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﭘﻨﻞ ﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه روی زﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﭼﯿﻨﯽ در ﻃﺮح ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﻮد اﻋﻼم ﮐﺮده اﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را
در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ﺑﺪل ﮐﻨﻨﺪ و در اداﻣﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ ﯾﺎ ﻟﯿﺰر آن را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻧﺘﻘﺎل داده
و از ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮﻋﯽ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪه زﻣﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق ﺗﺰرﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﭼﯿﻦ ﻗﺮار اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ رﺑﺎت ﻫﺎ در ﻓﻀﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﻃﺮح ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﯿﻠﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﻫﻢ روﺑﺮو ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد؛ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻗﻄﻌﺎ وزن ﺑﺎﻻﯾﯽ )ﺣﺪود ﻫﺰار ﺗﻦ( ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻧﺘﻘﺎل آن
ﺑﻪ ﻓﻀﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ
درﯾﺎﺑﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رﺑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﭘﺮﯾﻨﺖ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی اﯾﻦ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﻫﺎ را در ﻓﻀﺎ
ﺑﺴﺎزﻧﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ .اﺛﺮات ﭘﺮﺗﻮﻫﺎی ﻣﺎﯾﮑﺮووﯾﻮ روی ﺟﻮ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮی در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ.

اﻣﺎ ﻃﺮح اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭼﯿﻨﯽ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﻫﻢ دور از ذﻫﻦ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ اﯾﻦ

ﻣﻄﻠﺐ را ﻣﯿﺨﻮاﻧﯿﺪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت زﯾﺎدی در دﺳﺖ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺗﺎزه ﺑﺮای راه
اﻧﺪازی ﻣﺰرﻋﻪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ژاﭘﻦ ﺑﺮای ﻣﺪت ﯾﮏ دﻫﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ روی اﯾﻦ ﻃﺮح
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺘﻌﺪدی ﻫﻢ در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺸﺮ ﺑﻪ درک ﺑﯿﺸﺘﺮی
از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل دادن اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ از ﻓﻀﺎ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ.
ﭼﯿﻦ اﺧﯿﺮا ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﺖ ﮔﯿﺎه در ﺳﻄﺢ ﻣﺎه ﺷﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن در ﮐﻤﺘﺮ زﻣﺎﻧﯽ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻨﺪ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۵ژاﭘﻦ ﺑﻪ راﻫﮑﺎری دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﯿﺴﯿﻢ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﺪ و ﻣﻮﺳﺴﻪ
ﻓﻨﺎوری ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻣﻬﺎر و اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﮐﻪ از ﮐﺎﺷﯽ ﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
ﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﺮده و ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪ
ﮐﺎوﺷﮕﺮ ﺧﻮد را روی ﺳﻤﺖ ﺗﺎرﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺮود ﺑﯿﺎورد ﯾﺎ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮔﯿﺎﻫﺎن را روی ﺳﻄﺢ اﯾﻦ ﻗﻤﺮ ﭘﺮورش
دﻫﺪ و ﺣﺎﻻ اﻣﯿﺪوار اﺳﺖ ﮐﻪ روﯾﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای اﻧﺘﻘﺎل اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را ﻣﺤﻘﻖ ﮐﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

