מלכודת שמש
טכנולוגיה חדשנית להפקת חשמל סולארי של ד"ר ברמל ועמיתיו מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס )(MIT
משפרת את יעילות התהליך .מלכודת השמש מנצלת את קרינת השמש להפקת חשמל באמצעות שקעים זעירים
בלוח טונגסטן הלוכדים את חום השמש .לפי החוקרים ,המלכודת ממירה  37%מאור השמש לחשמל ,לעומת
 28%בתאים סולאריים  PVרגילים.
חשמל מאור השמש ניתן להפיק ישירות באמצעות תא פוטוולטאי ) (PVאו באמצעות ניצול חום השמש להרתחת מים,
ולהנעת טורבינה באמצעות הקיטור הנוצר מהרתחת המים .אלו הן שתי הטכנולוגיות המוכרות .אך ישנה ,בעיקרון,
דרך שלישית :ניצול החום באופן ישיר ,ללא צורך בקיטור או בטורבינות.
במקרה זה ,בשונה מהתא הסולארי המקובל )הרגיש לתדרי אור מסוימים ,אך לא לאחרים( ,כמעט כל האנרגיה
הכרוכה בכך זמינה להמרה .אולם בשונה מהשיטה התרמו-סולארית ,לא מעורבים בתהליך תהליכים מכניים לא
מסודרים .מרגע ההפעלה ,מערכת כזו יכולה לפעול עם מינימום תשומת לב.
לרוע המזל ,מתקנים הממירים בדרך זו את קרינת השמש לחום ולאחר מכן לחשמל אינם מתחממים יותר ממים
רותחים כשהם נחשפים לקרינת שמש ישירה ולא מרוכזת .הסיבה לכך היא שבטמפרטורות גבוהות יותר באופן
משמעותי מכתיבים חוקי התרמו-דינמיקה פליטת חום מהירה מהמתקנים ,בדומה לקליטת החום המהירה שלהם.
תכונה זו מעוררת בעיות ,מפני שממיר ישיר כזה צריך להגיע לטמפרטורה של  700מעלות צלזיוס כדי להפוך ליעיל,
והדבר אינו אפשרי ללא שימוש במראות פראבוליות מיוחדות )ויקרות( המרכזות את האור.
יתכן שפטר ברמל וצוות החוקרים שלו מהמוסד הטכנולוגי של מסצ'וסטס ) (MITגילו איך להתגבר על הבעיה .כפי
שהם מתארים בכתב העת  ,Nanoscale Research Lettersהם המציאו את מלכודת השמש ,שיטה חדשה לריכוז
האנרגיה המצויה בקרני השמש ללא צורך במראות.
המלכודת של ד"ר ברמל היא לוח דק של טונגסטן )מתכת עמידה בפני חום ,בעלת נקודת התכה הגבוהה מ3,400-
מעלות צלזיוס ,הגבוהה מבין המתכות( המעובד בדרך מורכבת למדי .הדופן הפונה לשמש מכוסה בשקעים
מיקרוסקופיים ,והדופן האחרת פונה לעבר סוג מיוחד של תא סולארי העשוי מחומר הנקרא אינדיום גליום ארסניד.
הדופן מגולפת לתוך מבנה גביש פוטוני ,הגורם לה לפלוט קרינה אינפרה אדומה באופן סלקטיבי בתדירות הטובה
ביותר לקליטה ע"י התא .שתי הדפנות מיוצרות באמצעות פוטוליתוגרפיה ,התהליך הידוע מייצור שבבי מחשב.
השקעים ,שקוטרם שלושת רבעי מיקרון )מיליונית המטר( ועומקם שלושה מיקרונים ,מסודרים ברשת במרחק של 0.8
מיקרון האחד מהאחר ,ויוצרים את מלכודת השמש .כשדופן המתקן עם השקעים פונה לשמש ,נבלעת מרבית
הקרינה בקרקעית השקעים ונקלטת בטונגסטן ,וכפי שחוקי התרמו-דינמיקה מכתיבים ,היא נפלטת מחדש לאחר מכן.
לקרינת החום הבאה מתוך השקע יש סבירות גבוהה להיתקל בדופן השקע לפני שהיא נפלטת לעולם החיצוני.
במקרה כזה מתחיל כל תהליך הקליטה והקרינה מחדש .התוצאה היא שהטונגסטן המלא בשקעים נעשה הרבה יותר
חם מאשר לוח חלק של מתכת העובר תהליך דומה.
חום זה הופך לחשמל לאחר שהוא מופנה לעבר התא הסולרי דרך הגביש הפוטוני .זהו דגם הנדסי רגיל החקוק על
פני משטח הטונגסטן .הוא פועל להגברת הפליטות האינפרה אדומות בתדרים מסוימים ,ומדכא אותם באחרים.

התכסיס הוא לכוונן את הגביש ,באמצעות שינוי פרטי הדגם ,כך שמרבית האנרגיה הנפלטת תהיה עד כמה שאפשר
בתדירות היעילה ביותר ותילכד על ידי החומר  -אינדיום גליום ארסניד .תהליך הלכידה משחרר את האלקטרונים
בתוך החומר ויוצר זרם.
לפי הנתונים של ד"ר ברמל ,המלכודת ממירה  37%מאור השמש לחשמל ,לעומת ניצולת של  28%לכל היותר
בתאים סולריים סטנדרטיים המבוססים על סיליקון ,שאינם קולטים את קרני האור ממראות פראבוליות ,ו31% -
לתאים הניזונים מהמראות .הצעד הבא של החוקרים יהיה בדיקה בפועל ,אך ד"ר ברמל בטוח שהחישובים שלו
נכונים.
הטונגסטן נוצל עד לאחרונה בחוטי הלהט של נורות הליבון ,שחנן סר משום שהן מפיקות חום רב מדי מהחשמל
העובר דרכן .צחוק הגורל ,אפוא ,שהפעלת התהליך בסדר הפוך עשויה לא רק להעניק לטונגסטן חיים חדשים ,אלא
גם לסייע לפתור את המחסור העולמי באנרגיה מתחדשת.
)(The Economist, 31.12.11

