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  ريكو را تامين مي كند مزرعه خورشيدي تسال برق بيمارستان پورتو

  مي تواند تقريبا تمام وقت برق اين بيمارستان را تامين كند خورشيدي اين مزرعه 

  
ســاكنين ايــن  %80ريكو را درنورديد مي گذرد و تقريبا نزديك به دو ماه از طوفان سهمگيني كه جزيره پورتو 

جزيره همچنان از دسترسي به برق محروم هستند. براي بسياري از ساكنين اين موضوع به معناي عــدم دسترســي 
به غذاي يخ زده، تهويه هوا و سيستم هاي ارتباطي است. اين مسئله براي بيمارســتان هــا بــه معنــاي تفــاوت بــين 

  باشد.مرگ و زندگي مي

چند هفته پيش فرماندار پورتو ريكو، ريكاردو روسلو، به طور علني از الن ماسك، مردي كــه مــي توانــد يــك 
شبكه الكتريكي كامل را از صفر بسازد، درخواست كمك كرد. الــن ماســك ايــن تقاضــا را پــذيرفت و اخيــرا 

  اولين پروژه خود را به پايان رساند. 

ك مزرعه خورشيدي به همراه سيستم ذخيره سازي انرژي را در پاركينــگ تسال موتورز، شركت الن ماسك، ي
كيلووات برق توليد كنــد كــه بــراي  500يك بيمارستان كودك تاسيس كرده است. اين تاسيسات مي تواند تا 

تامين برق مورد نياز بيشتر تجهيزات بيمارستان كافي است. بيمارستان مجهز به ژنراتورهاي ديزلي پشتيبان اســت 
ا در صورت عدم دسترسي به انرژي خورشيدي وارد مدار شوند، اما در حال حاضر الزم نيســت كــه كــامال بــه ت

  اين ژنراتورها تكيه كنند.
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بيمارستان پورتو ريكو، دل نينو، اكنون مي تواند به كمك اين مزرعه خورشيدي جديد بيماراني كه مي آيند را 
شواهد نشان مي دهند كه اين  اقبت بهتري به عمل آورد. عالوه بر اين،درمان كرده و يا از بيماران فعلي خود مر

بيمارستان اولين پروژه از چندين پروژه انرژي هاي تجديد پذير است كه در ماه هــاي آتــي در جزيــره احــداث 
خواهد شد و اين بدان معني است كه اهالي اين جزيــره مــي تواننــد بــه زودي مجــدداً از نعمــت بــرق بهــره منــد 

  دند. گر

  مترجم: مهندس فرزام ابريشمي

ـــع:  ‐http://www.popularmechanics.com/science/energy/news/a28769/teslaمنب

installs‐solar‐farm‐to‐power‐puerto‐rico‐hospital/  

  


