
 
اجاق خورشيدي دو حالتي :
 
مترجم : پدرام اصفهانی
Translated by : Pedram Esfahani
Email : pesfahani@aol.com
 
نوشته ي : تي يانگ اچ تان
زماني كه من در م>ال>زي زن>دگ>ي م>ي ك>ردم ، كشوري ك>ه بس>يار ن>زديك به خط اس>توا است ، اج>اق خ>ورش>يدي دس>ت 
س>>ازم ه>>نگام>>ي ك>>ه ارت>>فاع خ>>ورشيد بس>>يار زي>>اد م>>ي ش>>د ع>>مل ك>>رد خ>>وب>>ي از خ>>ودش ن>>شان من>>ي داد . در ن>>واحی 
اس>>>>توایی و ن>>>>واحی گ>>>>رم سیری ب>>>>ه ع>>>>لت ب>>>>اال و وسیع ب>>>>ودن ن>>>>وار ه>>>>ای ح>>>>ر]ت خ>>>>ورشید اج>>>>اق خ>>>>ورشیدی ب>>>>اید ب>>>>ه 
شfلی ط>>راحی ش>>ود ]ه در ه>>ر حل>>ظه پ>>هنای وسیعی از آسمان در م>>قابل آن ب>>اش>>د . اج>>اق خ>>ورشیدی دو ح>>ال>>ته ب>>ا 
ط>>راحی ج>>البی ]ه در زیر ب>>ه ش>>رح آن خ>>واهیم پ>>رداخ>>ت ب>>ه گ>>ون>>ه ی اس>>ت ]ه ب>>ه راحتی ه>>ر ح>>ال>>ت چ>>ه دور از خ>>ط 
استوا و چه نزدیک خط استوا به راحتی ]ار می ]ند .
 
اج>>>>>اق خ>>>>>ورش>>>>>يدي دو ح>>>>>ال>>>>>تي ب>>>>>ا ورق>>>>>ه ی م>>>>>قوایی یا پ>>>>>الس>>>>>تیfی ، ب>>>>>ه نس>>>>>بت 3 در 4 ]ه یک روی آن ب>>>>>ا آل>>>>>ومینیم 
ای دیگر اج>>>>اق  پ>>>>وش>>>>ان>>>>ده ش>>>>ده ) م>>>>ان>>>>ند آن>>>>چه در شfل زیر م>>>>شاه>>>>ده می ]نید ( س>>>>اخ>>>>ته می ش>>>>ود . از ب>>>>رت>>>>ری ه
خورشيدي دو حالتي ، ارزان قیمت بودن ، ساده ، راحت برای ساخت و ارزان برای تولید انبوه بودن است .
 
اب>>تدا ط>>بق الگوی داده ش>>ده بر روی ورق>>ه ی ب>>ه نس>>بت 3 در 4 اج>>اق خ>>ورشيدي دو ح>>ال>>تي را رس>>م ]نید . اب>>تدا 
مت>>>امی خ>>>ط ه>>>ای پیوس>>>ته را ب>>>برید و ب>>>عد خط چین ها را ب>>>ه ه>>>مان شfل خ>>>ط چین ش>>>ده ب>>>برید . م>>>طمئن ش>>>وید ]ه 
مت>>امی ن>>قطه چین ه>>ا ب>>ریده ش>>ده و ورق ه>>ا ب>>ه راحتی می ت>>وان>>ند ح>>ر]ت ]نند . س>>پس م>>ان>>ند شfل دو س>>وی اج>>اق 
را ب>ه ه>م ن>زدیک ]نید و ب>ر روی آل>ومینیم آن چسب بپس>بانید ت>ا شfلی درس>ت ب>ه خ>ود بگیرد . ح>اال اج>اق آم>اده ی 
استفاده است .
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ب>>>رای م>>>دار ه>>>ای پ>>>ایین خ>>>ورشید ) زیر 65 درجه ( دو م>>>ثلث دو س>>>وی اج>>>اق را ب>>>ه ح>>>ال>>>ت ب>>>از ق>>>رار دهید ) م>>>ان>>>ند 
شfل روبه رو ( در این حالت سطح مقطع وسیع اجاق روی زمین قرار دارد .
باز تاب ]ننده ی مستطیل شfل جلوی اجاق ]مک می ]ند ]ه نور بیشتری به داخل اجاق وارد شود .



ب>>رای م>>دار ه>>ای خ>>ورشید باال ) ب>>اال ت>>ر از 60 درج>>ه ( دو م>>ثلث دو س>>وی اج>>اق را ب>>ه ه>>م بچس>>بانید و وزن ظ>>رف 
غذا را طوری در اجاق قرار دهید ]ه مثلث ]وچک مر]ز اجاق بر روی زمین قرار گیرد .

ب>رای راحت تر ش>دن ]ار می ت>وانید ب>ه ج>ای اس>تفاده از چس>ب در ]ف دو م>ثلث دو س>وی اج>اق دو س>وراخ ایجاد 
]نید و نخی را از درون آن رد ]نید و از این نخ به جای آن چسب استفاده ]نید .
 



ب>رای ط>بخ ،اب>تدا اجاق خ>ورشیدی را رو ب>ه خ>ورشید قرار دهید و غ>ذا را در ]یسه ی پ>الس>تیfی مشfی ق>رار دهید 
و ب>>>عد آن را در یک ]یسه ی ش>>>فاف پ>>>الس>>>تیfی ق>>>رار دهید ال>>>بته به>>>تر اس>>>ت از ]یسه ی پ>>>الس>>>تیfی م>>>خصوص ف>>>ر 
اس>>تفاده ]نید . ظ>>رف غ>>ذا را در وس>>ط اج>>اق خ>>ورشیدی ق>>رار دهید . ظ>>رف غ>>ذا را 5 س>>انتی م>>تر از س>>طح اج>>اق 
باال بیاورید ، برای این ]ار می توانید از سه پایه استفاده ]نید .
 
ب>رای مfان ه>ای ]ه ارت>فاع خ>ورشید بسیار ب>اال است ظ>رف غ>ذا را ب>ر روی م>ثلث ]وچک وس>ط اج>اق ق>رار دهید و 
آن را 20 س>>>>>انتی م>>>>>تر از س>>>>>طح اج>>>>>اق ب>>>>>اال بیاورید ت>>>>>ا در ]ان>>>>>ون ق>>>>>رار گیرد . ب>>>>>عد از ]ار ب>>>>>ا اج>>>>>اق آن را ج>>>>>مع 
]نید ، این اجاق برای سفر بسیار مناسب است .
 

 


