اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﻨﻌﻄﻒ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی
ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را از ﺑﺎﺗﺮی ﺑﯽﻧﯿﺎز ﻣﯽﮐﻨﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﯾﻮﻧﺲ ﻣﺮادی | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۳۱ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺗﻮﺳﻌﻪ دادهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای اﺳﺘﻔﺎده در ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
اﯾﺪهآل ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ .ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان آﯾﻨﺪهای را ﺗﺼﻮر ﮐﺮد ﮐﻪ در آن ﻣﭻﺑﻨﺪﻫﺎ و
ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎزﺷﺎن را از ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﻞ ﻣﺬﮐﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺗﯿﻤﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﮕﺎه »ﻣﻮﻧﺎش« اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ )Monash
 (Universityﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ  ۰.۳ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮی  ۱۰ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮی
اﻧﺴﺎن ﺑﺎرﯾﮑﺘﺮ ﺑﻮده و ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺒﮏ اﺳﺖ اﻣﺎ ﻗﺪرت ﺑﺴﯿﺎری را در ﺧﻮد ﻧﻬﻔﺘﻪ دارد و ﺑﻪ ازای ﻫﺮ ﮔﺮم
ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۹.۹وات اﻧﺮژی دارد ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری دوام ﺑﺎﻻ اﺳﺖ و در آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﺲ از  ۴۷۰۰ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﺗﻨﻬﺎ
 ۴.۸از ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﭘﺲ از  ۲۰ﻫﺰار ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻢ دﭼﺎر ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﭘﻨﻞ در اﻧﺒﺎر ﺗﺎ  ۱۱.۵ﺳﺎل ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺟﺎذب ﻧﻮر ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻧﺮژی ﺑﺎ ۱۳
درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎی ارﮔﺎﻧﯿﮏ ﺑﺮاﺑﺮی ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﯿﺰان از ﺑﺎزدﻫﯽ  ۲۰درﺻﺪی ﺑﺮﺧﯽ ﺳﻠﻮلﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی

ﻣﺘﺪاول ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﺮای ﺳﺎﻋﺖ ﻣﭽﯽ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﻓﻨﺎوری
ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﭘﺮﯾﻨﺖ ،ﺳﺎده اﺳﺖ.
ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﭘﯽ ﺗﺠﺎری ﺳﺎزی ﻓﻨﺎوری ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻧﻮآوریﻫﺎﯾﯽ
ﻧﻈﯿﺮ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻌﺒﯿﻪ در ﮔﺠﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﺎلﻫﺎ زﻣﺎن ﺑﺮای ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﻧﯿﺎز دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺰاﯾﺎی
اﯾﻦ ﭘﻨﻞ از ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻻ روﺷﻦ اﺳﺖ و در آﯾﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور ﺷﺎﻫﺪ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﯽﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺎ
ﺑﺎﺗﺮیﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده
داﺋﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ،وزن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ داده و ﻓﻀﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﻌﺒﯿﻪ ﻗﻄﻌﺎت و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

