
	توليد انرژي با برگ مصنوعي

براي شما گفتيم. اكنون  هاي خود ترميمرگاز ب پيچ گوشتيدر اگر به ياد داشته باشيد، چندي پيش 
هستند. شايد اين برگ مصنوعي كه به » برگ مصنوعي«در حال كار روي  MIT پژوهشگران دانشگاه

هاي چهارگوش سيليكوني كه به كند، پاسخ مشكل باشد، آنها برگآوري ميجمع انرژياي طبيعي شيوه
كنند. اين وسيله در يك سطل آب يا دارند و روند فتوسنتز را تقليد مي اندازه يك كارت بازي، اندازه

 .شودشود و در معرض تابش مستقيم آفتاب قرار داده ميور ميآلود غوطيك گودال گل

هاي شيميايي هستند كه آب را به كننده واكنشهاي تسريعها حاوي كاتاليزورها يا مولكولاين برگ
شوند. كنند. گازهاي آزادشده، مبدل به سوخت سلولي و الكتريسيسته ميمياكسيژن و هيدروژن تجزيه 

هاي سلولاي كه امروزه در ساخت اين كاتاليزوها در دو سوي يك اليه سيليكوني يعني همان ماده
هاي شيميايي براي هر كسي كه به شوند. واكنشگيرند، قرار داده ميمورد استفاده قرار مي خورشيدي

 .هاي گاز آزادشده، قابل مشاهده استور در آب، نگاه كند، به صورت حباباين برگ غوطه

ژوهشگران البراتوار ملي ، پ1998ي برگ مصنوعي اصال تازه نيست، پيش از اين در سال البته ايده
ها بسيار گران بود و در آن آمريكا هم برگي مصنوعي ساختند، ولي محصول آن هاي تجديدپذيرانرژي

 .ها عمر كوتاهي داشتشد و به عالوه برگ مصنوعي آنمواد گراني مانند پالتينيوم استفاده مياز 

شود، تري كه به وفور پيدا ميبرگ ديگري ساخته شد كه در آن از موادي ارزان MIT دو سال پيش، در
ي كاراتر است. مثل نيكل و كبالت استفاده شده بود، اين برگ ده بار نسبت به برگ طبيعي در توليد انرژ

ساعت انرژي توليد كند. اين برگ در آزمايشگاه -كيلوات  30تواند روزانه اين برگ مصنوعي جديد مي
، دانيا نوسرا MITسال بدون وقفه و مداخله انرژي توليد كند. رئيس تيم پژوهشي  5توانسته است، 

 .عي ساخته خواهد شدي اوليه و كاراي برگ مصنوگويد كه در دو يا سه سال آينده، نمونهمي

خورد. يك اين برگ مصنوعي به درد كشورهاي فقير آفريقا و آسيا و همچنين واحدهاي نظامي مي
هاي مزيت برگ جديد اين است كه نيازي به آب خالص براي كار كردن ندارد كه تحولي نسبت به نمونه

 .شودقبلي محسوب مي

كنند، به روزها ابري، توليد انرژي را متوقف نميشيدي معمول، هاي خوردر شيوه جديد، برخالف سلول
 .ها هم نيستعالوه نيازي به ذخيره انرژي در باتري



خورد. يك اين برگ مصنوعي به درد كشورهاي فقير آفريقا و آسيا و همچنين واحدهاي نظامي مي
هاي نمونه مزيت برگ جديد اين است كه نيازي به آب خالص براي كار كردن ندارد كه تحولي نسبت به

 .شودقبلي محسوب مي

كنند، به هاي خورشيدي معمول، روزها ابري، توليد انرژي را متوقف نميدر شيوه جديد، برخالف سلول
  .ها هم نيستعالوه نيازي به ذخيره انرژي در باتري
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