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ﺧﻮرﺷﯿﺪی درون ﻣﺎده ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﻣﺎه  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۱۶ ،آذر ۱۳۹۹
اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در آﯾﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ اﻧﺮژیﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺟﺬب و ذﺧﯿﺮه

آنﻫﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺎﻟﺶ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻣﺎدهای را ﺑﺮرﺳﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﺑﺮای ﻣﺎهﻫﺎ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺳﺎلﻫﺎ در ﺧﻮد ﻧﮕﻪ دارد.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه »ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ« در ﺗﺤﻘﯿﻖ اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺎده ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ

ﺑﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮاص آن اﻣﮑﺎن ﺟﺬب اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﻣﺎی
اﺗﺎق ﺑﺮای ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺎه درون آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻣﺎ آزاد ﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﻋﯽ از »ﭼﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻓﻠﺰی-آﻟﯽ« ) (MOFاﺳﺖ ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎﯾﯽ از ﯾﻮنﻫﺎی
ﻓﻠﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ  ،MOFﻣﺘﺨﻠﺨﻞ

ﺑﻮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺑﺎﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺧﻮد ،ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪی اﯾﺠﺎد
ﮐﻨﺪ.
ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻟﻨﮑﺴﺘﺮ ،اﻃﻼع از اﻣﮑﺎن ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی در اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻮد .در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﯿﻤﯽ
از ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه »ﮐﯿﻮﺗﻮ« اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻧﺎم » «DMOF1ﮐﺸﻒ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .در ﭘﮋوﻫﺶ اﺧﯿﺮ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی »آزوﺑﻨﺰن« ﭘﺮ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ ﻧﻮر را ﺑﺎ ﺷﺪت
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺬب ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آزوﺑﻨﺰن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻮﺗﻮﺳﻮﺋﯿﭻ ﯾﺎ ﮐﻠﯿﺪ ﻧﻮری ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺤﺮک ﺧﺎرﺟﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻮر ﯾﺎ ﮔﺮﻣﺎ ،ﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ ﻣﺎده در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮر ﻓﺮاﺑﻨﻔﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ
ﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎی آزوﺑﻨﺰن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮای ﻗﺮارﮔﯿﺮی داﺧﻞ ﻣﻨﺎﻓﺬ  MOFﺗﻐﺮ ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ
ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺎﻓﺬ  MOFﻣﻮﻟﮑﻮلﻫﺎ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ دام ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻧﺮژی را
ﺑﺮای ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی در دﻣﺎی اﺗﺎق ذﺧﯿﺮه ﮐﻨﻨﺪ.

آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺮژی را ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای  ۴ﻣﺎه ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ وﺳﯿﻠﻪ ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی

ﻣﯿﺎن ﻓﺼﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺎده و ﻣﻮاد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راهﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن

در اﺧﺘﯿﺎر ﻣﺎ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﯽﺗﻮان در ﻓﻮاﺻﻞ ﮔﺮم اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را ذﺧﯿﺮه ﮐﺮد و در
ﻣﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪی دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﻢ ،آن را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار داد.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻮادی ﺑﺮای ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ ﯾﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ
دوراﻓﺘﺎده اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ دارد ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ راﻫﮑﺎر ﻣﮑﻤﻞ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ

زﯾﺴﺖ در ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و دﻓﺎﺗﺮ ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.

اﯾﻦ ﻣﺎده را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺎزک ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و روی ﺳﻄﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﺮار دارد .ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ آن ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﭼﻨﯿﻦ ﭘﻮﺷﺸﯽ روی ﺷﯿﺸﻪ ﺟﻠﻮی ﺧﻮدرو اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻧﺮژی
ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه ﺑﺮای ﯾﺦزداﯾﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﯽﺑﺮد.
از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﻮاد ﮐﺮﯾﺴﺘﺎﻟﯽ ﺣﺎوی ﻓﻮﺗﻮﺳﻮﺋﯿﭻﻫﺎی ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی اﻃﻼﻋﺎت
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ارﺳﺎل دارو اﺷﺎره ﮐﺮد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

