
	راه ها و جاده ها منابع توليد انرژي الكتريكي

 
 

نظرتان در مورد جاده اي كه با جذب نور خورشيد برق توليد كند چيست؟ انجمن علمي انرژي و حمل و 
، اخيرا براي ساخت اولين پنل خورشيدي راه ها و جاده ها كه بتواند با ايجاد يك DOT نقل آمريكا

به شركتي كه طرح اوليه  $100،000ساكنين اين كره خاكي را توليد كند شبكه انرژي برق مورد نياز 
  .آن را ارايه داده است جايزه داده

متر ساخته شده و با ايجاد يك  4*4قرار است اين پنل هاي ذخيره كننده انرژي نور خورشيد در ابعاد 
به انرژي الكتريكي ايجاد  شبكه، مسيري بهينه تر نسبت به استفاده از سوخت هاي فسيلي براي دستيابي

كند. اين پنل ها در چندين اليه سطح راه ها و جاده ها را مي پوشانند. باالترين پنل كه در تماس مستقيم 
  .با تابش نور خورشيد قرار مي گيرد داراي بيشترين ظرفيت ذخيره انرژي مي باشد

لكتريكي است. توليد اين مقدار كيلو وات انرژي ا 7,6انرژي ذخيره شده در هر پنل قادر به توليد 
  .هزينه دربر دارد $7000انرژي در هر روز با استفاده از اين شبكه پنل هاي خورشيدي 

كيلومتر(معادل با  1,6پنل براي پوشش يك جاده به طول  1760به گفته طراحان يك مجموعه شامل 
  .يد كندمنزل را تول 500يك مايل) نياز است تا بتواند انرژي برق مورد نياز 

داخلي مي باشند كه مي تواند در  LED عالوه بر مزيت ذخيره انرژي، اين پنل ها مجهز به چراغ هاي
  .ايجاد عالئم و نشانه ها در فرايند كنترل ترافيك و تردد نيز مفيد باشند

ن به جزئيات طرح اوليه اين پروژه در حال بررسي است. اما طراحان گفته اند كه اين پنل ها را مي توا
گونه اي ساخت كه عالوه بر تامين انرژي، در زمستان با توليد حرارت از يخ زدگي جاده هم جلوگيري 

در جاده اي كه سطح آن انرژي الزم جهت جوشاندن يك قهوه و دم كردن  رانندگي .كنند. تصور كنيد
   .بخش استيك چاي را فراهم كرده است، چه قدر لذت 
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