آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﻓﻖ ﻣﺎﻫﻮاره ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ
ارﺳﺎل ﺑﺮق ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﯾﮏ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﮐﺮه زﻣﯿﻦ ﻧﯿﺮوی اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ
ﺑﻔﺮﺳﺘﺪ ،ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﭘﻨﺘﺎﮔﻮن آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪ.
ﺑﺨﺶ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﮐﻪ آﻧﺘﻦ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ رادﯾﻮﯾﯽ ﻓﻮﺗﻮوﻟﺘﺎﺋﯿﮏ ﻧﺎم دارد ،اﺑﻌﺎدی ﺑﻪ اﻧﺪازه ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ
ﭘﯿﺘﺰا دارد اﻣﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻘﺪار ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی از اﻧﺮژی ﭘﺎک و
ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ را ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ارﺳﺎل ﮐﺮد.
ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎی ﻓﻀﺎﯾﯽ  X-37Bﻧﯿﺮوی ﻫﻮاﯾﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺪار زﻣﯿﻦ
ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪ ،اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﭘﯿﺶ ازورود ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎزدﻫﯽ
آن ﺑﺎ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﯿﺴﺖ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد.

دﮐﺘﺮ »ﭘﻞ ﺟﺎﻓﯽ« ﯾﮑﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﭘﺮوژه در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ  CNNﻋﻨﻮان ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺎ
وﺟﻮد اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ،ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ در ﻓﻀﺎ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽآورﯾﻢ اﻣﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی
ﭘﯿﺎده ﺳﺎزی اﯾﻦ روش در اﺑﻌﺎدی ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرﮔﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﺻﻮرت ﻣﯿﺰان اﻧﺮژی درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﻧﻮر

ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﭘﻨﻞ ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻮان اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود  ۱۰وات اﻧﺮژی ﺑﻪ زﻣﯿﻦ را دارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ،ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ
اﻧﺮژی ﯾﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﮔﺮ آزﻣﺎﯾﺶ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در
ﻣﻘﯿﺎسﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ اﻧﺮژی را ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ دوراﻓﺘﺎده
ﺟﻬﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﺑﺮق ﻓﻌﻠﯽ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﺰان ﺗﻄﺒﯿﻖﭘﺬﯾﺮی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺿﻄﺮاری ﯾﺎ ﺑﻼﯾﺎی
ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان از آن اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد .دﮐﺘﺮ ﺟﺎﻓﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﭘﺎﯾﺎنﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد درﺑﺎره اﻧﺘﻘﺎل
اﻧﺮژی رﯾﺰﻣﻮج از ﻓﻀﺎ را در ﺳﺎل  ۲۰۱۳ﻧﻮﺷﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ »اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن«
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺰﯾﺖ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﯾﺎد ﮐﺮد.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ ،ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻧﺘﻦﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮل ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ دارد ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻓﻀﺎﯾﯽ از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی
ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮﺗﺎﺑﮕﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد ﺷﺮﮐﺖﻫﺎﯾﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﭙﯿﺲاﮐﺲ و ﺑﻠﻮ ارﺟﯿﻦ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ در ﺣﺎل ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد
در آﯾﻨﺪه ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﯿﺮوﻫﺎی درﯾﺎﻓﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻮارهﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

