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PREFACE

Este papel é um de uma série publicada por Voluntários dentro Técnico Ajuda para
prover uma introduçăo a estado-de-o-arte específica tecnologias de interesse para
pessoas em países em desenvolvimento. É pretendida que os documentos săo
usados como diretrizes para ajudar pessoas escolhem tecnologias que săo
satisfatório ŕs situaçőes deles/delas. Năo é pretendida que eles provęem
construçăo ou implementaçăo săo urgidas para as Pessoas de details. que
contatem VITA ou uma organizaçăo semelhante para informaçăo adicional e ajuda
técnica se eles achado que uma tecnologia particular parece satisfazer as
necessidades deles/delas.

Foram escritos os documentos na série, foram revisados, e foram ilustrados quase
completamente por VITA Volunteer os peritos técnicos em um puramente basis.
voluntário Uns 500 voluntários eram envolvidos na produçăo dos primeiros 100
títulos emitidos, enquanto contribuindo aproximadamente 5,000 horas do time.
deles/delas o pessoal de VITA incluiu Maria Giannuzzi como editor, Julie Berman
que controla typesetting e plano, e Margaret Crouch como gerente de projeto.

O autor deste papel, VITA Keith Giarman Voluntário, tem um fundo forte em
tecnologias de energia convencionais e alternativas, particularmente em assuntos
de política relativo a países em desenvolvimento. Ele é atualmente um editor na
divisăo de comunicaçőes de Corporaçăo de NUS em Gaithersburg, Maryland, um
internacional empresa consultora que especializa em energia vários e ambiental
matters. Os revisores deste papel também săo os Voluntários de VITA com
experięncia em energia solar. Kevin Finneran é o pesquise o diretor das Indústrias
de Energia Solares Association. Ele trabalhou como um consultor nos Estados
Unidos e desenvolvendo países para o Instituto Internacional para Ambiente e
Desenvolvimento e para a Agęncia norte-americana para Desenvolvimento
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Internacional. Christopher Flavin é um investigador sęnior para o Worldwatch
Institua em Washington, D.C. onde ele pesquisa e escreve documentos e livros em
tecnologias de energia e políticas com uma perspectiva internacional.

VITA é uma organizaçăo privada, sem lucro que apóia as pessoas trabalhando em
problemas técnicos em países em desenvolvimento. ofertas de VITA informaçăo e
ajuda apontaram a ajudar os indivíduos e grupos para selecionar e tecnologias de
instrumento destinam o deles/delas situations. VITA mantém um Serviço de
Investigaçăo internacional, um centro de documentaçăo especializado, e uma lista
computadorizada de voluntário os consultores técnicos; administra projetos de
campo a longo prazo; e publica uma variedade de manuais técnicos e documentos.

I. INTRODUÇĂO DE 

Países em desenvolvimento estăo em uma posiçăo particularmente boa usar
energia solar porque tantos receba uma abundância de sol. Mais importante, os
habitantes destes países freqüentemente săo se espalhou em cima de áreas vastas,
enquanto fazendo acesso a eletricidade ou convencional fóssil abastece difícil
como também caro. Many săo construídos sistemas solares facilmente e operou,
enquanto provendo assim um fonte prontamente disponível de energia a umas
Pessoas de price. disponíveis em regiőes mais pobres do globo, além disso, precise
de energia principalmente para aplicaçőes de baixo-temperatura--cozinhando
comida, colheitas secantes, e água purificador--cumprir as necessidades de
humano mais básicas deles/delas. Energia solar pode satisfazer estes baixo-
temperatura precisa e dá Terceiros habitantes Mundiais uma alternativa bem-vinda
para o queimar de madeira de fuels: tradicional, esterco, e desperdício agrícola
(biomassa).

O pobre ao longo do mundo é pegada em um cycle. vicioso Como eles queimam
madeira cada vez mais para cozinhar e ficar morno, eles gradualmente arruine a
habilidade deles/delas para se alimentar no futuro. Combustăo de biomassa
descontrolada e ineficiente conduz a malnourished terra; assunto orgânico
nitrogęnio-rico está queimado para combustível em vez de ser acrescentada ŕ terra.
O custo de substituir estes nutrientes perdidos com fertilizantes químicos săo
proibitivamente altos dentro muito do Terceiro Par de World. este problema com o
danoso efeitos de erosăo e desertification, como também o adverso saúde efetua
de poluiçăo de ar em recinto fechado e ao ar livre causada + queimando de
biomassa, e a necessidade para energia alternativa formas em países em
desenvolvimento ficam claras.

Claro que, a eletrificaçăo de Terceiras aldeias Mundiais é o primeiro pise ŕ
modernizaçăo deles/delas e, eventualmente, melhor econômico condiçőes para o
pobre por indústria nova. Eletricidade de é precisada em muitas áreas por água
bombear, comunicaçőes, refrigeraçăo, iluminando, e outro uses. Photovoltaic (PV)
celas que diretamente converta luz solar a eletricidade, é transportável,
environmentally limpam, e facilmente operou; assim, eles săo particularmente bem
servida por prover eletricidade em aldeias rurais. Porém, no momento PV é valido só
competitivo com geradores de fóssil-combustível nas seçőes mais remotas do
mundo.
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A aplicaçăo efetiva de sistemas solares, como outras tecnologias, possa ser
problemático em países em desenvolvimento. Cultural e conditions. Unique
climático para uma determinada regiăo, junto com o materiais, ferramentas, e força
de trabalho disponível naquela área, deve ser considerada antes de introduzir
tecnologias solares. muitos esforços introduzir programas de energia que vale a
pena e tecnologias falhou durante os anos, porque fatores locais foram
negligenciada.

Enquanto luz solar que chega a Terceiros países Mundiais é geralmente totalmente
abundante comparou com naçőes industrializadas, um país é geográfico local e
ajuda de clima determinam a viabilidade de energia solar systems. Compared para
países industrializados, muitos países em desenvolvimento săo geralmente mais
íntimos ao equador e entăo receba provisăo de energia solar mais forte e mais
consistente. É ininteligente para implementar tecnologias solares em qualquer área,
porém, sem considerar flutuaçőes na disponibilidade de luz.

Variáveis climatológicas locais, como cobertura de nuvem, podem interferir com o
recibo de radiaçăo solar, limitando a aplicabilidade de energia solar em até mesmo
as porçőes mais mornas do globe. Para esta razăo, a suposiçăo comum que os
trópicos săo um uniformemente área desejável para energia solar pode ser
exagerada. Solar por exemplo, colheita dispositivos secantes săo inúteis dentro um
normalmente área tropical ensolarada em onde colhe tempo e um aumento
sazonal cobertura de nuvem coincide.

Como já sugeriu, fatores culturais também podem ter um profundo influencie na
introduçăo de sistemas solares, até mesmo em áreas, com clima ideal e recursos
abundantes. Por exemplo, Na África mulheres de algumas tribos cozinharam com
madeira antes de amanhecer ou depois de pôr-do-sol para years. Como faz um os
convence que é melhor usar fogőes solares durante o dia? reuniăo social Variável
hábitos podem levar tempo e muitas práticas culturais tęm um prático fundaçăo
năo imediatamente visível a researchers. externo Como um resulte, programas por
introduzir tecnologias solares devem ser flexíveis bastante para acomodar estas
preferęncias culturais.

O que é importante nesta avaliaçăo geral de energia solar é que uma multidăo de
fatores--social, climatológico, técnico, e econômico--ditará o sucesso ou fracasso
de um projeto dentro qualquer area. A chave para uso efetivo de energia solar está
identificando as aplicaçőes específicas onde emparelha as necessidades, recursos,
e infra-estrutura social das pessoas. Na discussăo que segue, os obstáculos
potenciais para a introduçăo de solar energia será examinada brevemente em
relaçăo a específico solar sistemas.

II. PRINCÍPIOS OPERACIONAIS

Á
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TEORIA BÁSICA

Com exceçăo de celas de photovoltaic, energia solar é harnessable dentro
qualquer um de dois ways: por sistemas ativos ou passivos. (* ) sistemas Passivos
absorva ou focalize a radiaçăo do sol sem a ajuda de um médio comovente, como
água circulante. coletores solares Passivos foco ou coleciona e estrategicamente
calor de armadilha, quer dizer, permita + calor para entrar mas năo escapar. coletor
passivo típico permita para luz solar atravessar copo, sobre uma escuridăo, calor-
absorvendo backdrop. que O calor é apanhado para uma funçăo útil, talvez
cozinhar uma galinha em um forno solar. Ou lata de luz simplesmente seja
focalizada sobre uma certa área, diga o fundo de uma panela dentro um fogăo
solar, aquecer os conteúdos a um temperature. desejado Dentro, outros sistemas
passivos, o thermosyphon natural efetuam (* *) pode ser circule ar aquecido para
uma casa ou celeiro para aquecimento espacial.

Sistemas solares ativos săo um pouco mais complicada, desde um circular, médio
(normalmente água) deve ser aquecida para fazer estes sistemas function. Em um
típico solar jogo-para cima, assim called plate' plano coletores absorvem calor do
sol por um grande, plano, escuro superfície area. que O calor é transferido a um
líquido que circula por tubos ou canais que fazem parte do absorvente surface. A
água pode ser armazenada entăo e pode ser batida quando necessário executar
tarefas úteis que requerem água quente (lavando utensílios, higiene pessoal, pre-
aquecendo água por ferver, e assim sucessivamente). Alguns sistemas solares
ativos usam superfícies refletivas para concentrar os raios do sol em um absorvente
pequeno se aparecem como um tubo de cobre. Estes coletores concentrando
podem produzir temperaturas mais altas para comercial e aplicaçőes industriais.

A energia do sol também pode ser convertida em eletricidade usando photovoltaic
cells. Photovoltaic (ou solar) celas convertem luz solar diretamente em eletricidade,
sem geradores mecânicos. As celas estăo normalmente compostas de silicone, mas
outro semi-condutor materiais também săo used. Quando luz solar golpear
photovoltaic celas, săo desalojados elétrons, enquanto criando uma corrente
elétrica que pode ser puxada entăo fora.

(*) A divisăo entre sistemas ativos e passivos năo está clara. Sistemas híbridos
incorporam elementos de ambos. por exemplo, um estrutura solar passiva pode ser
construída estrategicamente de tal um modo sobre calor de armadilha; um
dispositivo mecânico, como um fă, pode ser mova o ar aquecido a outras áreas da
estrutura. Assim, elementos passivos e ativos estăo incorporados dentro o mesmo
sistema.

(* *) A tendęncia de líquidos aquecidos e gases para subir. Em um thermosyphon
sistema, um líquido ou gás (ar) circula naturalmente sem meios de um fă ou bomba.

Celas de Photovoltaic eram primeiro usadas nos anos cinqüenta dar poder a
espaço satellites. Naquele momento eles eram bastante caros, enquanto valendo
mais que $1,000 por watt de capacidade. Embora eles ainda săo também caro para
uso difundido, foi derrubado o preço deles/delas aproximadamente $10 por watt.
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DOIS SISTEMAS DE ENERGIA SOLARES ATIVOS:
WATER AQUECEDORES E BOMBAS DE ÁGUA

Sistemas solares ativos requerem um capital mais alto e investimento de trabalho
que tecnologias passivas, mas eles ŕs vezes podem prover um rapidamente devolva
naquele investimento pela baixa manutençăo deles/delas e zero combustível costs.
Moreover, a escassez de tradicional e combustíveis fósseis săo tăo agudos em
algumas áreas do globo que ativo aquecedores de água solares podem ser a fonte
mais prática de significativo quantidades de água quente.

Água quente é imperativa para modernizar áreas rurais, desde que é a chave para
melhorar condiçőes sanitárias em estabelecimentos públicos goste de clínicas de
saúde, hospitais, e escolas. claro que, quente água é como bem importante ao nível
doméstico, particularmente em higiene pessoal para combater doença. que
sistemas ativos Simples fizeram de materiais prontamente disponíveis e baratos é
possível dentro áreas onde abastecem e outros recursos estăo escassos. vários
foram desenvolvidos aquecedores de água solares simples que pode ser
construída com materiais localmente disponíveis e ferramentas (veja Figura 1).

 

Bombas de água solar-dadas poder a
também estăo disponíveis. Once
montou, estes, săo operadas bombas
facilmente, mas eles săo
mecanicamente complexos. Deve ser
aquecida água a 70 a 80 [graus] C
por coletor ou concentrator aparato--
semelhante para ou igual a em
aquecedores solares. A água entăo
calores um gás líquido (como Freon)
que vaporiza e se expande, e dirige
uma máquina por bombear. Unlike
típico solar sistemas de aquecimento
de água, năo podem ser construídas

tais bombas solares facilmente de materiais locais e ferramentas, e o princípio atrás
do deles/delas operaçăo é relativamente complexa. água mais importante, solar
bombas săo muito caras para o rural pobre. O custo importante varia em qualquer
lugar do EUA $6,000 a $78,000 dependendo no + tamanho de bomba que,
quando comparou ao custo de geradores de diesel ou photovoltaics, faz água
solar que bombeia antieconômico.

SISTEMAS DE ENERGIA SOLARES PASSIVOS

Fogőes solares e Fornos

Porque sistemas menos complicados săo adaptados mais facilmente dentro países
em desenvolvimento, dispositivos solares passivos săo preferred. Simple fogőes
solares e fornos săo a aplicaçăo mais prática de energia solar nestes países (veja
Figura 2). que Eles podem ser construídos
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bastante facilmente por indivíduos
que usam materiais locais ou
produziu por aldeia industries. fornos
de temperatura Altos e extremamente
eficiente foram desenvolvidos fogőes.
However, barato, fácil-de-usar,
modelos de metal refletindo polido,
ou chapa de alumínio, esteja de pé
um chance melhor de aceitaçăo nas
regiőes mais pobres do mundo.

 

Para todo seu sucesso, săo fogőes solares um freqüentemente citou exemplo de
uma tecnologia de energia que falhou por causa de cultural, năo econômico,
reasons. por exemplo, em algumas áreas de África onde refeiçőes estăo cozidas
antes de amanhecer ou depois de pôr-do-sol em acordo com prática cultural,
fogőes solares foram difíceis para introduce. Como sugerida mais cedo, enquanto
alterando práticas de arte culinária aceitadas arraigada em convençăo social é um
processo difícil. Technical complexidades e custo podem compor estas barreiras
culturais. Por exemplo, alguns aldeőes se queixaram de ter ajuste o refletor do
fogăo a refocus os raios do sol no utensil. cozinhando Na China, o preço de fogőes
é relativamente baixo, norte-americano $10-30. Mas uma família chinesa poderiam
construir uns 10 cúbico metro unidade de biogas para EUA $100.00 como o qual
poderia servir um fonte essencialmente ilimitada de energia para uma variedade de
casa e needs. agrícola Em muitos exemplos, há pouco năo faz sinta para eles
usarem fogőes solares até que eles se tornam extremamente barato. Dependendo
da área local, o número de possíveis obstáculos para introduçăo efetiva pode ser
grande. que Estas barreiras devem ser identificou tăo completamente quanto
possível antes de capital fosse dedicado programe implementation. Se
corretamente definido, problemas podem ser evitada ou alleviated. por exemplo,
esforços por um dinamarquęs grupo de igreja para introduzir fogőes solares em
Volta Superior teve sucesso porque aldeőes ajudados adaptam o fogăo a
necessidades locais e condiçőes.

Embora há vários desígnios diferentes, fogőes solares, consista em tręs partes
básicas: um refletor, um posto, e uma panela normalmente săo prato-amoldados
Refletores de holder. e săo tidos um brilhante Alumínio de surface. refletivo e mylar
aluminado foram usados prosperamente focalizar a radiaçăo do sol sobre o
utensílio de arte culinária.

O posto pode ser feito de materiais comuns, inclusive madeira, metal, entubando,
bronze, ou varas de aço. Qualquer materiais săo usados, eles, tenha que ser forte
bastante apoiar o refletor e resistir elementos ao ar livre (areje em particular). ao
mesmo tempo, o posto deve estar claro assim o fogăo como uma unidade é portátil.

O proprietário de panela deve ser construído para maximizar a eficięncia de +
fogăo, quer dizer, a panela tem que sentar perto do foco do os raios de sol refletido
em cima donde calor será esparramado fora o fundo do pot. que Outros fatores
contribuirăo ŕ eficięncia do sistema de arte culinária solar como bem:

* O fundo da panela deveria ser uma cor preta sombria para facilitam absorçăo de
calor.
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* que A panela deveria ser coberta.

* que O fogăo deveria ser operado em sol luminoso.

* que A posiçăo da panela ou refletores deveria ser ajustada cada 10-30 minutos
para acomodar mudanças dentro o O ângulo de sol de de incidęncia.

Fornos solares săo diferentes de fogőes dentro que o calor do sol é năo
simplesmente focalizada--é apanhado como bem em uma área inclusa. Em vários
lugares onde copo, madeira, barato refletivo material, e algum tipo de isolamento
está prontamente disponível, o forno solar, como o fogăo, pode ser construído
facilmente. Papelăo de pode até mesmo seja substituto-stituted para madeira em
alguns desígnios.

No forno solar (veja Figura 3), o preto separou interior

retém calor da luz solar que é
refletida fora espelhos estendendo da
armaçăo do forno. UMA cobertura de
copo dobro deixa luz em, mas năo
permite calor para escapar. A deixar-
calor-em-mas-năo-fuga operaçăo é
simples, enquanto alcançando
temperaturas que podem exceder
200 [graus] C em um oven. bem-
lacrado, bem-construído O
cozinheiro somente derruba
qualquer precisa de arte culinária
dentro do forno pelo porta dos
fundos, ou uma cobertura dobrada, e
o calor faz o resto.

 

Como o fogăo solar, o forno solar funcionará melhor dentro sunlight. forte Mas
desde que o forno está utilizando um maior área de superfície para absorver calor,
pode operar abaixo menos que conditions. ideal claro que, a caixa separada
deveria ser bem marcada para prevenir perda de calor desnecessária.

Silęncios solares e Secadores de Colheita

Também baseado no princípio solar passivo, o silęncio solar é útil por fazer água
salgada ou salgada fresco. Simples, barato, dispositivos combustível-frugais por
purificar quantidades grandes e pequenas de água é precisada em países em
desenvolvimento onde potable água é em resumo provisăo.

Como fogőes solares e fornos, silęncios solares săo fáceis ajuntar e entra em
modelos diferentes. que Todos os silęncios consistem em um calor-absorver
recipiente no qual água suja pode ser colocada. Depois de alcançando uma certa
temperatura, a água suja no fechado sistema vaporiza, enquanto deixando
impurezas no recipiente. Fresh vapor de água coleciona na superfície do ainda,
condensando em + copo ou cobertura de plástico, e lentamente gotas em algum
tipo de sistema de coleçăo.

O silęncio solar simples ilustrou abaixo (Figura 4) opera
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como o forno solar previamente
descrito: absorve e retém heat. UM
copo ou cobertura de plástico deixa
radiaçăo dentro aquecer o água
impura que senta no preto separou
panela. O bem-lacrado cobertura
detém bastante calor para alcançar
temperaturas necessário para
destilaçăo.

 

Calor solar também pode ser usado
para secar colheitas. Indeed,
fazendeiros tudo em cima do mundo
tem usado o calor do sol para secar
colheitas para centuries. Mas

simplesmente pendurando ou esparramando colheitas fora de lata conduza a
perda de colheita significativa, devido a exposiçăo para sujeira, animais, insetos,
moldes, e tempo ruim.

Gás-incendiada e secadores elétricos săo dispositivos caros e, de curso, o custo
dos usar aumentos como elevaçăo de preços de combustível. Secadores solares
em pequena escala que operam muito como o forno solar e ainda descreveu mais
cedo, pode ser feita facilmente a baixo custo, mas modelos de capacidade grandes
simples e baratos estăo disponíveis como bem.

De acordo com Daniel Deudney e Christopher Flavin de Worldwatch Institua, estăo
sendo testados vários tipos diferentes de secadores, a maioria com success. por
exemplo, um secador solar simples capaz de secar uma tonelada de arroz de cada
vez está em uso na Tailândia (veja Figura 5) . O dispositivo consiste em tręs parts:
conectado um coletor solar, um recipiente para segurar o arroz (conhecido como
um paddy encaixote neste modelo), e uma chaminé. do que O chăo de coletor é
feito uma substância preta para ajudar absorve calor e os lados e cobertura săo
clear. Como em outras tecnologias solares passivas, entra radiaçăo + sistema mas
năo pode escapar. O arroz ou grăo é colocado dentro o encaixote que senta sobre
o coletor. ar Morno do coletor circula por buracos no fundo da caixa, enquanto
secando o comestíveis, e passa e fora do sistema por uma chaminé.

De acordo com o Energia Recursos Informaçăo Centro Renovável do Instituto
asiático de Tecnologia, a um-tonelada secador valeu o EUA $150 na Tailândia em
cedo 1982. Quando a pessoa considera aquele secante aumentos o valor de
marketing da comida, o investimento pode pagar para si mesmo quickly. O Instituto
também notas que ferramentas básicas e pode ser usado equipamento para
construir o secador e manutençăo é simples se o bambu apoiava que o sistema é
tratado previna decadęncia.
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Estruturas Solares passivas

O princípio solar passivo pode ser aplicado em uma maior balança dentro podem
ser projetados Edifícios de countries. em desenvolvimento para operar goste
coletores solares grandes, quer dizer, projetou absorver e apanhar heat. sistemas
de aquecimento espaciais Passivos năo contęm nenhuma parte mecânica e é
freqüentemente mais barato que aquecimento espacial ativo systems. UM passivo
usos de sistemas os componentes estruturais de um edifício (paredes, janelas, e
chăos) colecionar e armazenar energia solar. Calor de é distribuída pelos processos
naturais de transmissăo, conduçăo, e radiaçăo.

Em um edifício solar passivo localizaram nortes do equador, a maioria de a face de
janelas sul deixar dentro tanta luz solar quanto possível. Este princípio é invertido
em edifícios passivos sul do equador--a maioria do norte de face de janelas. Batida
de é armazenada em " corrente térmica masonry mass"--grosso pavimenta ou
paredes, camas de pedra, água-cheio, recipientes ou qualquer combinaçăo destes.
Durante o dia, a corrente térmica massa absorve muito calor, particularmente se
está dentro sunlight. direto ŕ noite, o calor armazenado migra gradualmente para +
area. vivo Em uma casa estritamente passiva, este calor move naturalmente, sem um
aumento mecânico. However, sistemas híbridos, aquela corporaçăo abana ou os
sopradores para circulaçăo somada săo comuns. Ŕ noite e durante períodos
fortemente nublados, móvel isolamento na forma de cortinas pesadas ou sombras
é tirado as janelas para reduzir perda de calor.

Em climas mais quentes, podem ser construídos edifícios para ficar fresco. Esfriar
passivo é realizado pelo desígnio da estrutura, plano e componentes, como em
aquecimento passivo. esfriando Passivo técnicas controlam luz solar entrante e
usam uma variedade de métodos encorajar movimento de ar refrescante.

Luz solar pode ser mantida obscurecendo janelas com overhands do lado de fora,
árvores, ou awnings. que isolamento Móvel pode ser puxado em cima de janelas
durante o dia reduzir ganho de calor.

Ventilaçăo natural é encorajado abrir o edifício para verăo venta e provendo um
caminho claro para o ar mover along. Induced que ventilaçăo depende de uso da
chaminé efetue onde é permitido ar quente que acumula para subir e saia
rapidamente por aberturas altas. ao mesmo tempo ar mais fresco de outra fonte
(como uma jarda de norte bem-sombreada) é tirado dentro.

Vários possível sol - e estruturas terra-suaves podem reduzir a energia precisou
para batida espacial e esfriando. O mais mais apropriado destas estruturas é
simples em desígnio e facilmente construída com materials. local Algumas formas
de alojamento tradicional empregue princípios solares passivos. a China Do norte
tem milhares de edifícios de masonry projetaram para apanhar o calor do sol em
inverno. Porém, em alguns países, tem esta arquitetura tradicional substituída por
desígnios modernos ineficientes.

Aquecedores de Água de grupo

Aquecedores de grupo săo a água solar mais simples e mais econômica heaters.
Um tipo de aquecedor de grupo simplesmente é uma sacola plástica preta de água
colocada no sun. que Outro tipo de aquecedor de grupo consiste de um fosso que
está forrado com plástico escuro.
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PHOTOVOLTAICS

Photovoltaic (PV) conversăo foi touted durante anos como um environmentally
fonte de energia aceitável para a Inicial de future.

expectativas que photovoltaics ficariam custo-competitivos com fontes de energia
convencionais pelo meio-1980s era, porém, também optimistic. Nevertheless, em
muitos locais remotos do mundo onde eletricidade é inacessível e convencional ou
combustíveis tradicionais săo difíceis vir, PV pode ser custo-competitivo. Nestes
áreas rurais isoladas, geradores de diesel é a fonte principal de eletricidade.
Quando a pessoa considera o custos de manutençăo e escassezes de provisăo de
combustível potenciais de diesel geradores, PV é freqüentemente uma alternativa
viável em eletricidade rural aplicaçőes de tręs quilowatts ou menos. Moreover, o
custo de combustíveis como óleo e é provável que madeira suba enquanto o custo
de celas solares deveriam continuar caindo.

A disponibilidade de eletricidade em países em desenvolvimento pode
grandemente melhore a qualidade de vida. PV é um limpo, seguro fonte de
eletricidade, fácil usar uma vez instalou, e transportável. Mas a cela solar é há
pouco uma parte de um um pouco complicada sistema precisou prover
eletricidade ao nível de aldeia. Realmente, a maioria dos patrocinadores de projetos
de PV atualmente a caminho em países em desenvolvimento estăo avaliando as
economias de PV total systems. elétrico Muitas aplicaçőes em pequena escala săo
custo-competitivas hoje, mas sistemas grandes requerem construçăo de local,
instalaçăo, alguma manutençăo, baterias para armazenamento, e controle circuitos
para regular corrente ou voltagem.

Por outro lado, PV entra em unidades modulars que meios que um ampliando
aldeia poderiam evitar o outlays importante enorme necessário adquirir formas
convencionais de eletricidade. em todo caso, até mesmo pequeno quantias de
eletricidade poderiam conduzir a uma melhoria significativa dentro condiçőes vivas
em regiőes em desenvolvimento. Photovoltaics tęm aplicaçőes práticas como
fontes de poder por água bombear, comunicaçőes, refrigeraçăo, e iluminaçăo. PV-
powered água bombas năo só săo úteis para propósitos agrícolas, eles também
proveja caixa forte que bebe água em muitas aldeias. que poços Abertos podem ser
cobriu depois que uma bomba é instalada, enquanto reduzindo o risco assim de
infecte a bebedor.

Em outras áreas, celas solares estăo dando poder a telefone de microonda sistemas
para unir locais remotos com áreas industriais e urbanas. Como uma fonte de
energia para televisăo e iluminando, PV também contribui para programas
educacionais e habilita atividades de aldeia importantes e reuniőes ser segurada ŕ
noite. Refrigeradores de , essencial, por armazenar e preservar comida, drogas, e
gelo também pode ser dada poder a com PV. Unfortunately, o preço deles/delas é
relativamente alto--percorrendo de sobre o EUA $2,000 a $5,000.

Progrida em pesquisa de photovoltaics terminou impressionante o 10 anos
passados, e numerosos esforços de pesquisa estăo a caminho dentro
industrializada e naçőes em desenvolvimento semelhante. China, México, Índia, e o
Paquistăo tem pesquisa extensa ou o piloto programa dentro operaçăo, e muitos
outros países em desenvolvimento estăo participando em um scale. mais modesto
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Como inovaçőes de pesquisa aconteça e o Indústria de PV continua
amadurecendo, o custo de celas está seguro para drop. Como faz, as aplicaçőes
custo-efetivas de PV desenvolvendo áreas multiplicarăo.

III. RESUMO DE 

Esta avaliaçăo focalizou nas tecnologias solares mais simples, quer dizer, esses
menos provável encontrar econômico e técnico barreiras durante a introduçăo
deles/delas. Even estes săo prováveis para experimente impedimentos culturais que
devem ser entendidos, confrontou, e resolvido antes de aceitaçăo social total é
alcançada em Terceiras aldeias Mundiais.

Energia solar tem muitos usos em regiőes em desenvolvimento que năo săo
discutiu neste papel, enquanto incluindo refrigeraçăo de absorbative solar-dada
poder a, espaço ativo esfriando e aquecendo sistemas, e combinaçăo systems.
However solar, estes săo relativamente complexos e devices. caro que As
tecnologias mais apropriadas geralmente săo esses que seguem o princípio
passivo simples.

Experimente durante os anos provou que aplicando energia nova formas (năo
importa como simples) para áreas em desenvolvimento quase vá sempre conheça
algum tipo de resistęncia ou dificuldade. O pobre em + Terceiro Mundo precisa
barato desesperadamente, limpe, e energia simples tecnologias para conservar
combustíveis tradicionais, preserve o ambiente, e satisfaz necessidades de humano
fundamentais. Mas é só insightful e energia sensível que planeja--identificando
problemas antes de eles acontecessem--isso fará uso difundido de energia solar
uma realidade em países em desenvolvimento.
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