
	استفاده از تكنولوژي جديد براي توليد انرژي خورشيدي

موتورهاي ديزلي پمپ آب در “فواد احمد مهندس برق و شاغل در وزارت منابع آب مصر مي گويد: 
مصر بسيار متداول است و ما مي خواهيم اين وضع را تغيير دهيم. ما مشكالت اساسي اين موتورها را مي 

و سرانجام اين  شناسيم. آن ها خيلي پر سرو صدا، آالينده اند. گاز هاي سمي بسياري وارد فضا مي كنند
كه استفاده و نگهداري آن ها بسيار پر خرج است. شما بايد براي خريد سوخت ديزل، كنترل فني، 
تعويض روغن و قطعات يدكي موتور پول بپردازيد و اين ها هزينه بسيار سنگيني را به كشاورزان 

طق صحرايي و بنابراين چه راه حل مناسب تري مي توان براي پمپ آب در منا”تحميل مي كند.
دورافتاده يافت كه ارزان و سازگار با محيط زيست باشد؟ براي پاسخ به اين پرسش، پژوهش گران 

  خورشيد را نشانه مي گيرند. 
ما يك مرحله تجربي را طي مي كنيم تا “گابريل ساال، هماهنگ كننده اين طرح تحقيقاتي مي گويد: 

البته ” ر در مناطق نيمه صحرايي را به آزمايش بگذاريم.بتوانيم راه هاي دست يابي به انرژي تجديد پذي
  اين مرحله تجربي شامل راه هاي شناخته شده قبلي نيستند.

در اين جا صفحه هاي حساس مورد استفاده، صفحه هاي معمول و مورد استفاده در تهيه انرژي 
ه عنوان بخشي از خورشيدي نيستند. اين صفحه ها نسل جديدي از باطري هاي خورشيدي هستند كه ب

  يك طرح پژوهشي اتحاديه اروپا، در آلمان ساخته شده اند.
سيستم مورد نظر ما مبتني بر “آندرياس گومبرت، مهندس انرژي خورشيدي در آلمان مي گويد: 

است. در اين جا صفحه هاي حاوي عدسي ها وجود دارد كه ” انرژي خورشيدي متمركز“تكنولوژي 
دسي كوچك مستقل است كه نور خورشيد را روي باتري هاي خورشيدي ع 200هركدام دربرگيرنده 

  بسيار كوچك مي تابانند. يك طرف اين باتري ها فقط براي تابش نور متمركز است.
در آن طرف صفحه، قطعات كوچكي از سفال را مي بينيم كه خنك كننده هستند. يعني گرما را جذب 

ميليمتر ضخامت  2ا ذخيره مي شوند. هر باطري فقط مي كنند. انرژي خورشيدي، داخل اين باطري ه
  ” دارد.

اين صفحات در تمام طول روز خورشيد را رديابي مي كنند. به نظر مي رسد كه اين سيستم بسيار كارآتر 
  از سيستم هاي معمول توليد انرژي خورشيدي است.

خورشيدي را به  اين صفحه ها دربرگيرنده باطري هاي خورشيدي روي سطح خود هستند كه تابش
صورت متمركز ذخيره مي كنند. عدسي هاي متمركز كننده، نور خورشيد را بر روي باطري هاي بسيار 



كوچك اما حساس و پر اثر مي تابانند. دستĤورد اصلي اين سيستم اينست كه بر هر باطري دو برابر 
  باطري هاي خورشيدي معمول نور تابانده مي شود. 

كيلو وات برق در  50يك از اين صفحه هاي ردگير نور خورشيد، مي توانند در شرايط ايده آل، هر 
ساعت توليد كنند. پژوهش گران اسپانيايي در اين جا بر روي كارآيي بيشتر اين باطري ها در شرايط 

  مختلف آب و هوايي، تحقيق مي كنند.
ف تر باشد، تابش هرچه آسمان صا“ماريا مارتينز، مهندس صنايع و عضو هيئت پژوهش مي گويد: 

خورشيد بيشتر است اين صفحه هاي ردياب، انرژي بيشتري توليد مي كنند. درجه حرارت هوا نيز البته 
مطرح است و هرچه هوا گرم تر باشد توليد انرژي پايين مي آيد، اما اهميت اين عامل چندان زياد 

  نيست.
رژي است، زيرا مي تواند گرماي زياد را از تاثير باد مهمتر است. وزش كمي باد، به سود افزايش توليد ان

روي صفحات ردياب نور دور كند و كل سيستم را خنك سازد و كارآيي آن را باال ببرد. ولي طوفان 
  شديد مي تواند حركت ردياب ها را مختل كند.

طوفان شديد هم چنين مي تواند حساسيت آئينه هاي ردياب دربرابر نور را كاهش دهد و درنتيجه از 
  ”بازده انرژي سيستم بكاهد.

در اين ساختمان كوچك يك سيستم پيچيده توسط مهندسان آلماني نصب شده كه انرژي خورشيدي 
  توليد شده را منتقل و ذخيره مي كند. 

ما اين “آلكساندر شيز، مهندس برق از موسسه سيستم هاي توليد انرژي خورشيدي در آلمان مي گويد: 
توسط صفحه هاي ردياب را كه به صورت جريان متناوب است دريافت مي جا الكتريسيته توليد شده 

  كنيم و آنرا به جريان الكتريسيته ثابت تبديل مي كنيم. 
سه سيستم تبديل كننده انرژي در اين جا هستند كه اوال شبكه تبديل و گردش الكتريسيته را سازمان 

ان است، صفحه انرژي ذخيره ردياب ها را به مي دهند و ثانيا در مواقعي كه خورشيد براي چند روز پنه
  گونه اي تنظيم مي كند كه تا زمان دريافت نور خورشيد بتوانند به كار خود ادامه دهند.

در داخل اين محفظه، دستگاه تنظيم و تبديل اكتريسيته متناوب و ارسال آن براي باتري هاي ذخيره 
  انرژي قرار دارد.

دارند كه ظرفيت ذخيره آنها براي مصرف دو روز است و به ردياب ها در اينجا باطري هاي رزرو قرار 
كمك مي كنند تا مثال در شرايط ابري بودن كامل هوا، خود را براي دريافت مجدد نور خورشيد آماده 



متري زمين و تبديل آن به  40و سرانجام برق توليد شده براي پمپ كردن آب از عمق حدود ”كنند.
  رسد. آب شيرين به مصرف مي

در اين نزديكي، مزارعي از گندم هم وجود دارد كه تحت نظارت كارشناسان بطور تجربي آبياري مي 
  شود. 

ما كشاورزان و مردم اين منطقه را دعوت مي كنيم كه اين محصوالت تجربي را “فواد احمد مي گويد: 
مردم منافع استفاده از  مشاهده كنند. اين مزارع گندم بسيار بيش از هزار سخنراني كمك مي كنند تا

انرژي هاي تجديد پذير را تجربه كنند. مردم قادر خواهند بود تا به چشم خود به داوري بپردازند و 
بياموزند كه چگونه از انرژي خورشيدي متمركز بهره برداري كنند. با اطالعات مشخصي كه ما به شكل 

ه كنند كه چقدر سرمايه گذاري مي كنند و چقدر ارقام در اختيار مردم قرار خواهيم داد مي توانند محاسب
  ”سود مي برند و اين تكنولوژي چگونه به زندگي روزمره آنها كمك مي كند.

دانشمندان بر اين نظرند كه اگراين سيستم در ديگر مناطق نيمه صحرايي و جدامانده از شهرها نيز 
  آن بهره مند مي شوند.تجربه شوند، به جز كشاورزان گروه هاي اجتماعي ديگري نيز از 

در اين تكنولوژي فقط باطري هاي خورشيدي از خارج از مصر وارد مي شود. “گابريل ساال مي گويد: 
بقيه مواد به كار رفته در اين تجربه شامل شيشه، آيينه ها، فلزات و به ويژه آهن بطور معمول در محل 

  .تهيه مي شود. به اين ترتيب ما اشتغال نيز ايجاد مي كنيم
اين تكنولوژي نه تنها شرايط زندگي كشاورزان بلكه همه مردم در چنين مناطق دور افتاده اي را را 
بهبود مي بخشد. به اين ترتيب ما يك مشكل جهاني مربوط به انرژي را با يك رويكرد محلي، برطرف 

  ”مي كنيم.
شورهاي درحال توسعه مردم دانشمندان هم چنين اميدوارند كه بزودي نه تنها در مصر بلكه در تمام ك

بتوانند سيستم هاي ناكارآمد انرژي الكتريكي را كنار نهند. البته براي اين كار آفتاب فراوان نيز بايد به 
 ياري انسان بيايد.
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