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آئودي قصد دارد از سلول هاي خورشيدي باريك و انعطاف پذير در سقف خودروهاي 

 الكتريكي استفاده كند

 

چووينب بووا هوودد تيريوود انوور ي  Hanergyآئوويدي د وود دارد تووا بووا لملوواني سووليي هوواي خير وويدي هووانر ي

خير وويدي بووراي بووا  بووردن بوورد خيدروهوواي اريترميووي هميوواري نماموودر لملوواني آئوويدي اخيوورا در ا ال يوو  

اي ا ووالك لووردت اسووخ لوو  نمسووتين يوواك بووراي اموون هميوواري ت خيوو  لووردن سووليي هوواي خير وويدي بارموو  

  رلخ آرتا دميامس لاريفرنيا در م  سقف  يش  اي خياهد بيدر

اموون  وور  بوو  اموون  وويل اسووخ لوو  اريترمسوويت  تيريوود  وودت در نتييوو  اموون رو  در داخوول سيسووت   اموودت

مابوود و لموو  مووي لبوود تووا بوورب موويرد نيوواد بووراي يرمووام   ووبدري هووا مووا سيسووت  اريترميووي ما ووين نرمووان مي

بوورد  تهيمو  خوويدرو تووامين  وويدر اموون مياوي  مووي تيانوود بوو  بووا  ر ووتن لوارامي خوويدرو و در نتييوو  بيشووتر  وودن

 حرلتي خيدروهاي اريترميي لم   اماني نمامدر

" بوورد خيدروهوواي اريترميووي نقشووي برنوود مووارتبضب  يووي تووي  موودمرمتي آئوويديب در اموون موويرد مووي ييموود:

مشووترمان بووادي مووي لبوودر مووا هموورات بووا هووانر ي د وود دارموو   بوواوري خير وويدي  درت وومي  ييوورياساسووي 

لوو  بوورد آن هووا را ا ووضام  مووي دهوود و پاموودارتر نيووض مووي با وودر" نيآورانوو  اي را در خيدروهاممووان ن وو  لبووي  

لملوواني آئوويدي م تقوود اسووخ لوو  انوور ي خير وويدي مووي تيانوود مسووتقيمت بوواتري خيدروهوواي اريترميووي را 

ييموود: "اموون مسووطل  نقطوو   طفووي در مسووير دسووتيابي بوو  حموول و نقوول بوودون  ووار  لبوودر مووارتبض در اموون موويرد مي

 اهد بيد"انتشار لربن و پامدار خي
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تيريوود  %25انوور ي خير وويدي تيسوو  سووليي هوواي خير وويدي بارموو  و ان طوواد پوورمر بووا لووارامي بيشووتر اد 

ييموود سووليي هوواي موويرد ناوور در دموواي بووا  و نووير لوو   مليوورد خوويبي اد خوويد نشووان خياهوود  وودر آئوويدي مي

رد اد خوويدروي  وورلخ  ووي 2014دادت انوودر ارختوو  اموودت ن وو  سووليي هوواي خير وويدي ندموود نيسووخر در سوواي 

خوويد رونمووامي لووردب در حوواري لوو  در اواخوور  C-Max Solar Energi Conceptاريترميووي موودي 

ليلوويمتري تووي  هووامي اد سراسوور دنيووا در  3000 وواهد ردابووخ  World Solarچووار   2017همووين سوواي 

 مين سارگرد خيد را نشن مي ييردرا 30چارشي ل  مسابقات استراريا خياهي  بيدر 

 س  رداك ابرمشميمترن : مهبد

-https://www.cnbc.com/2017/08/24/audi-wants-thin-flexible-solar-cells-toمبخع: 

cover-the-roofs-of-electric-vehicles.html 
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