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Introduction
Investigating the contemporary world focusing on
macro and micro systems involves an inevitable
approach between objects or spaces (architecture
or city) and technology. One of the domains most
touched by globalization phenomenon,
technology is nowadays in a continuous process
of change and innovation at a speed that, 30 years
ago, was inconceivable. As a result, the role of the
energy component in building life is increasingly
important, meeting the growing needs of the
users eager to discover the new technological
trends.
Now, it is jointly accepted by the architects and
construction companies, that energy conservation
should be paid a great attention by trying to
implement solutions that make use of natural
light, solar energy and natural ventilation,
benefitting of their minimal impact on the
environment.
This article tries to bring confront the
architectural components and energy resources
through technologies that have this "conscience"
protection of the environment. If tradition and
vernacular applied these principles, that have
passed the time test, without question, current
technology is supported by numbers and
statistics, as the only way to demonstrate its
effectiveness.
Green energy - Concentrated Solar Power
"Green energy", term referring to renewable and
clean energy sources, reduce environmental
impacts associated with conventional energy
generation systems by increasing energy
independence. The role of energy in a building is
closely related to its position in the national
territory and on a global scale depending not only
on the climate but also on the development of the
territory to which it belongs and the social
education regarding consumption reduction.
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If the nineteenth century was coal era, twentieth
century petroleum era, the twenty-first century is
announced as the age of the sun. In terms of solar
power, the earth receives 178,000 terawatt every
year, which is 15,000 times the annual energy
consumption worldwide. 30% of this amount is
reflected back into space, 50% is absorbed and reradiated and 20% feed water cycle.[1] Through
photosynthesis, plants consume 0.6% of this
energy and product while fossil fuel reserves. The
great potential for change lies therefore within
buildings and how they use this resource.
Technologies can reduce by half the carbon
dioxide emissions, both using new buildings,
designed taking into account these needs and
interventions on existing buildings.
Concentrated solar power plants produce electric
power by converting the sun's energy into high
temperature heat using various mirror
configurations. The heat is then channelled
through a conventional generator. The plants
consist of two parts: one that collects solar energy
and converts it to heat, and another that converts
heat energy to electricity.
With the renewable energy revolution at hand,
investors are eager to direct their money towards
the energy sector and allow the building of more
than a few concentrated solar power plants every
year. Regardless however, of how profitable this
business is, gigantic solar power plants have a
great impact on the surrounding environment reason that rises a question about the overall
scale of energy generators. Whale projects such as
the Abengoa Solar, Ivanpah and Palen have a very
strong impact on the local labour market. For
example, Ivanpah created 2,650 construction jobs
at its peak and 86 operations and maintenance
jobs. It momentarily supports 76 supply chain
jobs across 17 states.[2] However, the local
species of lizards, tortoises and birds are severely
affected by the building of the solar power plants.
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For the past several years Germany subsidized the
mounting of on-roof photovoltaic panels therefore
encouraging a more local generation of energy. It
inflated the prices of energy to lay even more
pressure on those able to use PV panels.
Inhabiting a nomad landscape
The condition of current resources exploitation
have echoes in scientific communities more and
more tempted to venture into the unknown.
Mojave Desert, a place associated with isolation,
wildness and inhospitable conditions had been
for many years a provocation for architects to
redefine the parameters of living on Earth. If the
digital world of movies have imagined scenarios
for societies to regain the desert landscapes
through adventurous technological solution, the
reality finds its ways at a lower speed. With a
surface of more than 64750 sq. km [3], Mojave
Desert becomes a land with abandoned to nature,
a landscape where past ghost towns or mines are
the only references to civilization. A place
without a scale, with a homogeneous context with
no hiding place this desert seem frozen for
eternity. I journey here can't be otherwise than a
permanent survey, an expedition provoking the
man to permanently adapt.
Personal Source of Energy
In order to tackle the debate about the scale of
solar power plants, the project I will refer as part
of a design project of Barlett School of
Architecture called: Off Grid: The Mojave Desert
and the inhabitance of evasion [4] is an installation
that acts as an individual alternative, a personal
source of energy.
The constructed device is a a parabolic dish
focusing sunlight on a specific point where more
than one device can be installed. In contrast with
spherical reflectors, which suffer from a spherical
aberration that becomes stronger as the ratio of
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the dish the tendency to return to its initial
position.
In order to improve reflection the 1:1 experiment,
still unstable, but using correctly the parabolic
structure was adjusted by using a piece of mylar
between the inner and the outer circle. Mylar
sheet has a high tensile strength but has an
important disadvantage: gets ripped off easily and
requires the reinforcement of the edges.
Testing proceses
The testing processes that took place in Slab City,
Salaton Sea and Kelso Dunes involved the
evaluation of the adjustability, stability and
effectiveness of the device exploring all its
applications in human routine activities like
eating, sleeping, walking.
The Salton Sea surface reflected a good amount of
sunlight and proved a useful environment for
testing. The strings attached to the core of the
parabola allowed to orientate the dish so it could
capture as much light as possible.
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the beam diameter to the focal distance becomes
larger, parabolic reflectors can be made to
accommodate beams of any width. The structure,
made of fiberglass rods, is double-layered and
reticulated in order to acquire a higher rigidity
and improve its portability. To achieve the
bending, the radius of the outer circle is smaller
than the sum of the radius of the inner circle and
the length of a rib. Another requirement difficult
to mediate was to obtain a devise both very light
and easy to carry, fairly stable and adjustable
when attached to human body. To correct the
stability problems, a rigid, casted foam element
was used, strong enough to hold the disk and the
light. The inner circle that holds the second layer
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of ribs is tangent to a section of a cylinder and can
be tilted from side to side to adjust the orientation
of the mirror. The foam situated in between gives

Application: Solar Cooker
The reflective mirror of polished glass, metal or
metaled film concentrates light and heat from the
sun on a small cooking area, making the energy
more concentrated and increasing its heating
power. A black or low reflectivity surface on a
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food container or the inside of a solar cooker
improves the effectiveness of turning light into
heat. Light absorption converts the sun's visible
light into heat, substantially improving the
effectiveness of the cooker. Attaching the dish to
human back allows to travel and cook at the same
time, also providing protection from the scorching
sun. At noon, when the sun was the strongest, the
frying pan heated up so much it actually fried an
egg and proved to be a quaint solution to the
ever-growing queue across the street.
Application : Setting up the Shelter
The shelter was build from the two dishes
previously used for cooking. The mylar that
reflects sunlight during the day helps containing
the heat at night. The shelter did not only offer
protection from the low temperatures of the night
but also from the high temperatures of the day.
However, because of the considerable
temperature difference between the interior and
the exterior space of the tent, water vapors
condensed on the outer surface, tuning into icicles
by sunrise.
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INSTALAȚIE SOLARĂ PORTABILĂ
Introducere
Investigarea lumii contemporane, cu accent pe macro și
micro sistemele sale, implică o abordare inevitabilă între
obiecte sau spații (arhitectură sau oraș) și tehnologie.
Unul dintre domeniile cele mai afectate de fenomenul
globalizării, tehnologia, este în prezent într-un proces
continuu de revizuire și inovare la o viteză care, în urmă
cu 30 de ani, era de neconceput. Drept urmare, rolul
componentei energetice în construirea vieții este tot mai
important, la fel ca și satisfacerea nevoilor utilizatorilor
dornici să descopere noi tendințe tehnologice.
În prezent, există un consens între arhitecții și firmele de
construcții, că trebuie acordată o mare atenție
conservării energiei, prin încercarea de a pune în aplicare
soluții care maximizează utilizarea de lumină naturală,
energie solară și ventilație naturală, beneficiind de
impactul minim al acestora asupra mediului înconjurător.
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Lucrarea de față încearcă să confrunte componentele
arhitecturale și resursele energetice prin tehnologii care
au această "conștiință" de protecție a mediului
înconjurător. Daca tradiția și vernacularul aplica aceste
principii, care au trecut testul timpului, fără îndoială,
tehnologia actuală este susținută de numere și statistici,
ca singure modalități de a-i demonstra eficacitatea.
Energie Verde – Energie Solară Concentrată
"Energia verde", termen care se referă la surse de energie
regenerabile și nepoluante, reduc impactul asupra
mediului inconjurator asociat cu sistemele convenționale
de producere a energiei, prin creșterea independenței
energetice. Rolul energiei într-o clădire este strâns legat
de poziția sa pe teritoriul național și la scară globală,
depinzând nu doar de clima, ci și de dezvoltarea
teritoriului căruia îi aparține și de educația socială
privind reducerea consumului de energie.
Daca secolul al XIX-lea a fost epoca carbunelui, secolul XX
a fost al petrolului, scolul al XXI-lea este anunțat ca epoca
soarelui. În ceea ce privește energia solară, pământul
primește anual 178.000 terawatt, ceea ce este inseamnă
de 15.000 de ori mai mult decât consumul anual de
energie la nivel mondial. 30% din această valoare este
reflectată înapoi în spațiu, 50% este absorbita și reradiată iar 20%, este absorbit de circuitul apei în natură.
[1] Prin fotosinteza, plantele consumă 0,6% din această
energie și formează, în timp, rezervele de combustibili
fosili. Marele potențial de schimbare constă, prin urmare,
în dezvoltarea clădirilor și a modului în care ele folosesc
această resursă. Tehnologiile pot reduce la jumătate

emisiile de dioxid de carbon atât în cazul clădirilor nou
proiectate ținând cont de aceste necesități cât și prin
intervenții asupra clădirilor existente.
Centrale electrice solare concentrate produc energie
electrică prin conversia energiei solare în căldură de
temperatură înaltă, utilizând diferite configurații cu
oglinzi. Căldura este apoi canalizată printr-un generator
convențional. Centralele solare sunt formate din două
părți: una care colectează energia solară și o transformă
în căldură, și alta care convertește energia termică în
energie electrică.
Odată cu revoluția energiei din surse regenerabile,
investitorii sunt dornici să direcționeze banii către
sectorul energetic și să permită construirea mai multor
centrale electrice solare concentrate. Indiferent de cât de
profitabile sunt acestea, centralele electrice solare
gigantice au un impact mare asupra mediului
înconjurător - motiv pentru care se ridică o întrebare cu
privire la amploarea generală a centralelor solare.
Proiecte imense, cum ar fi Abengoa Solar, Ivanpah și
Palen au un impact foarte puternic pe piața locală a
muncii. De exemplu, Ivanpah a creat un maxim de 2.650
de locuri de muncă și 86 de locuri de muncă în întreținere.
Aceasta susține, pentru moment un numar de 76 de locuri
de muncă de aprovizionare a lanțului în peste 17 state. [2]
Cu toate acestea, speciile locale de șopârle, broaște
țestoase și păsări sunt grav afectate de construirea
centralelor electrice solare. În ultimii câțiva ani,
Germania a subvenționat montarea pe acoperiș a
panourilor fotovoltaice incercand să încurajeze folosirea
energiei locale. Aceasta a crescut prețurile energiei
pentru a forta unde este posibila utilizarea panourilor
fotovoltaice.
Locuirea într-un peisaj nomad
Situatia actuală a exploatarilor resurselor, are ecouri în
comunitățile științifice, din ce în ce mai mult fiind tentate
să se aventureze în necunoscut. Desertul Mojave, un loc
asociat cu izolarea, sălbăticia și condițiile neospitaliere, a
fost timp de mulți ani o provocare pentru arhitecți în a
redefini parametrii locuirii pe Pământ. Dacă în lumea
digitală a filmelor s-au imaginat scenarii pentru ca
societatea să recâștige suprafețe ale deșertului, prin
soluții tehnologice inovatoare, realitatea își găsește căi, la
o viteză mai mică. Cu o suprafață de mai mult de 64750
mp [3], deșertul Mojave devine un teren abandonat al
naturii, un peisaj în care orașele fantomă din trecut sau
minele sunt singurele referiri ale civilizației. Un loc fără o
scară, cu un context omogen, cu nici un loc ascuns, acest
deșert pare a fi înghețat pentru eternitate. Calatoria mea
aici nu poate fi decât o monitorizare permanentă, o
expediție ce îl provoaca pe om să se adapteze permanent.
Sursă personală de energie
Pentru a aborda dezbaterea cu privire la scara
centralelor electrice solare, proiectul la care mă voi referi,
ca parte a unui proiect de atelier al Barlett School of
Architecture, numit: Off Grid: The Mojave Desert and the
inhabitance of evasion [4], este o instalație care
acționează ca alternativă individuală - o sursă personală
de energie.
Instalația construită a pornit de la o antenă de satelit
parabolică care concentrează lumina solară într-un
anumit punct unde pot fi instalate mai multe dispozitive.
Spre deosebire de reflectoarele sferice, care suferă de o
aberație sferică, ce devine mai puternică pe masură ce
raportul dintre diametrul fasciculului si distanța focală
devine mai mare, reflectoarele parabolice pot fi făcute
pentru a se potrivi fasciculelor de orice lățime. Structura,
realizată din tije de fibră de sticlă, este dublu stratificată
și reticulată, pentru a obține o rigiditate mai mare și
pentru a îmbunătăți portabilitatea acestuia. Pentru
realizarea îndoirii, raza cercului exterior este mai mică
decât suma razei cercului interior și lungimea unei raze.
O altă cerință greu de mediat a fost obținerea unui
dispozitiv atât ușor cât și simplu de transportat, destul de
stabil și ușor de adaptat la corpul uman. Pentru a corecta
problemele de stabilitate, a fost utilizat un element de
spumă rigidă turnată, suficient de puternică pentru a

menține discul. Cercul interior care susține al doilea strat
de nervuri este tangent la secțiunea unui cilindru și poate
fi înclinat dintr-o parte în alta pentru a regla orientarea
oglinzii. Spuma situată la mijloc dă posibilitatea antenei
parabolice de a reveni la poziția sa inițială.
În scopul îmbunătățirii reflexiei, experimentul la scara
1:1, încă instabil, dar utilizând în mod corect structura
parabolica a fost ajustat folosind o bucată de mylar între
cercul exterior si cel interior. Foaia de mylar are o
rezistență ridicată la intindere, dar are un dezavantaj
important: se rupe cu ușurință și necesită consolidarea
marginilor.
Procesul de testare
Procesele de testare care au avut loc in Slab City, Marea
Salaton și dunele de nisip Kelso au însemnat evaluarea
ajustabilitatii, stabilitatea și eficienta dispozitivului, prin
explorarea tuturor aplicațiilor sale în activitățile umane
de rutină, cum ar fi mâncatul, dormitul, mersul.
Suprafața Marii Salaton reflecta o bună cantitate de
lumina a soarelui și s-a dovedit a fi un mediu util pentru
teste. Șirurile atațate nucleului parabolicei au permis
orientarea discului pentru a putea capta cat mai multa
lumină posibilă.
Aplicație: Aragaz Solar
Oglinda reflectorizantă din sticlă lustruita, metal sau folie
metalizată concentreaza lumina și căldura de la soare pe
o zonă mică de gătit, ceea ce concentreaza energia și
creste puterea de încălzire. O suprafață neagră sau puțin
reflectorizantă pe un recipient alimentar sau în interiorul
aragazului solar îmbunătățește eficiența transformarii
luminii în căldură. Lumina absorbită transformă lumina
vizibilă a soarelui în căldură, îmbunătățind în mod
substanțial eficacitatea aragazului. Atașarea discului pe
spatele omului îi permite să călătorească și să gătească în
același timp, oferind în plus protecție împotriva
radiațiilor solare. La amiază, când soarele este cel mai
puternic, temperatura s-a ridicat la valori ce au permis
prepararea alimentelor, dovedindu-se a fi o soluție la
locuirea nomadă.
Aplicație: Configurarea Adăpostului
Adăpostul a fost construit din cele două corpuri
parabolice utilizate anterior pentru gătit. Mylar, material
care reflectă lumina solară în timpul zilei ajută la
mentinerea căldurii pe timp de noapte. Adăpostul nu a
oferit doar o protecție pentru temperaturile scăzute ale
nopții, ci și de temperaturile ridicate ale zilei. Cu toate
acestea, din cauza diferenței de temperatură
considerabilă dintre spațiul exterior si interior al cortului,
vapori de apa au condensat pe suprafata exteriorara a
adapostului , care s-au transformat în gheață până la
răsărit.
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