
 تاپ با نور خورشيد  امکان شارژ تلفن ھمراه و لپ

ھای ھمراه ھوشمند، صفحات تلویزیون،  ھای الکترونيکی امروز، از جمله تلفن دی در بسياری از دستگاه سی نمایشگرھای ال

کنند که تنھا به ميزان خاصی از  آنھا با دو صفحه قطبی کار می. استفاده ھستندتاپ و دیگر محصو,ت مورد  مانيتورھای رایانه، لپ

  .دھد نور پس زمينه اجازه عبور می

اند که شما را از نگرانی شارژ مجدد تلفن ھمراه و  محققان فناوری دست به ساخت یک فناوری جدید زده: ايسنا

  . کند تاپ خود رھا می لپ

  

آوری و بازیافت انرژی مورد  وم پایه دانشگاه کاليفرنيا، شيوه جالبی برای جمعمھندسان دانشکده مھندسی و عل

اند که در آن یک قطبنده فتوولتایيک، درون صفحه نمایش نصب شده و  ھای الکتریکی ابداع کرده استفاده دستگاه

  .زمينه دستگاه را به برق تبدیل کند دھد نورھای محيط، خورشيد و نور پس اجازه می

  

ھای ھمراه ھوشمند، صفحات  ھای الکترونيکی امروز، از جمله تلفن دی در بسياری از دستگاه سی رھای النمایشگ

کنند که  آنھا با دو صفحه قطبی کار می. تاپ و دیگر محصو,ت مورد استفاده ھستند تلویزیون، مانيتورھای رایانه، لپ

  .دھد تنھا به ميزان خاصی از نور پس زمينه اجازه عبور می

  

ھای  توانند با ترانزیستورھای ریز به شکل دریچه ولکولھای ریز بلور مایع بين دو قطبنده قرار گرفته و این بلورھا میم

ميليونھا ترکيب . شوند زمينه می کار بر روی ھر دریچه نور یا پيکسل باعث گریز ميزان خاصی از نور پس. نور تغيير کنند

  .دی را ایجاد کنند سی توانند تصاویر روی صفحات ال پيکسلی می

  

کننده آلی  اند که قطبی ھا ساخته دی سی آوری کننده انرژی را برای ال این تيم تحقيقاتی نوع جدیدی از قطبنده جمع

عنوان قطبنده، دستگاه فوتوولتائيک و یک نور محيط  دی را با کار ھمزمان به سی فوتوولتائيک نام دارد و کاربری یک ال

  .بخشد نور خورشيد بھبود مییا صفحه فتوولتایيک 

  

نور . ھا بسيار پرمصرف و ناکارآمد ھستند دی سی ھای کنونی ال نظر مصرف انرژی، قطبنده به گفته محققان از نقطه

درصد از نورتوليد شده توسط  ٧٥اما تا . درصد نيروی دستگاه را مصرف کند ٩٠تا  ٨٠تواند  زمينه دستگاه می پس

  .استفاده را بازیافت کند تواند بسياری از این انرژی بی دس قطبنده آلی می سی یک ال. رود ھا از بين می قطبنده

 


