اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﻧﻮراﻧﯽ و ﺧﺸﮏ ﮐﻨﻨﺪه رﻃﻮﺑﺖ

ﮐﻒﭘﻮشﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ را ﻓﺮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

روﯾﺎی ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻨﻞﻫﺎی ﺟﺬبﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﯾﮏ ﮔﺎم ﺑﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ
ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺼﺪ دارد ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ آزﻣﺎﯾﺸﯽ از ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﻣﺨﺼﻮص ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎن را در ﯾﮏ ﭘﯿﺎدهروی ﮐﺎﻧﻮی ﻧﺼﺐ ﮐﻨﺪ .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻫﻨﻮز ﭼﻨﯿﻦ ﮐﺎری در ﺧﯿﺎﺑﺎن Route 66
ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻫﺪف اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد آﯾﺎ اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮان آن
را ﺑﺎ اﻣﻨﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ در ﺳﻄﺢ ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد.
اﮔﺮ ﻗﺒﻼ اﺧﺒﺎر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﺎدهﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی را دﻧﺒﺎل ﮐﺮده ﺑﺎﺷﯿﺪ ،واژه ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺟﺎذب ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﻧﺎآﺷﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ از ﯾﮏ ﺳﻠﻮل ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻧﻮر  LEDو ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺣﺮارﺗﯽ و ﺷﯿﺸﻪ
ﮔﺮم ﺷﻮﻧﺪه ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازهای ﻣﻘﺎوﻣﺖ دارد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وزن ﯾﮏ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻧﯿﻤﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﺪ.
اﮔﺮ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﭘﻨﻞﻫﺎ اﻧﺮژی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز اﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ )در ﺣﺎﻟﺖ اﯾﺪهال ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
ﺧﻮد اﯾﻦ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎ( را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ روﺷﻦ ﺷﺪن ﻣﺴﯿﺮ ﺟﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺸﮏ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺟﺎده از ﺑﺎران و ﺑﺮف اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻮد .ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ از آﺳﻔﺎﻟﺖ راﺣﺖﺗﺮ اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ دﯾﮕﺮ
ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺮای ﺗﻌﻤﯿﺮ ﺷﮑﺎفﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺳﻄﺢ ﺟﺎده ﯾﺎ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﻞ ﻣﺴﯿﺮ را ﮐﻨﺪه و دوﺑﺎره آﺳﻔﺎﻟﺖ ﮐﺮد.

ﻣﻄﻠﺐ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی

ﺑﺮای اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در دل ﻃﺒﯿﻌﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ
ﮔﺎﻟﺮی ﻋﮑﺲ :ﺧﺎﻧﻪای ﺷﯿﺸﻪای ﮔﺮداﮔﺮد ﯾﮏ درﺧﺖ
ﻣﺴﻠﻤﺎ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﯾﺪهای ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺻﻮرت ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ .آزﻣﺎﻳﺶﻫﺎی ﻧﻬﺎﯾﯽ زﻣﺎﻧﯽ
ﻧﺘﯿﺠﻪﺑﺨﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻔﭙﻮشﻫﺎی ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞﻫﺎی در ﺣﺎل ﮔﺬر از  Route 66را ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺗﺤﻤﻞ
ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﺎﻟﺖ ﻣﯿﺴﻮری آﻣﺮﯾﮑﺎ اﻧﮕﯿﺰه ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ ﻫﺪف دارد .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﻧﺎﻇﺮ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ اﯾﻦ
اﯾﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎم ﺑﻠﯿﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ﺧﻮدروﻫﺎی ﺧﻮدران را در ﺟﺎدهﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ
درآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺧﻮد اﯾﻦ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻄﺢ اﻣﻨﯿﺖ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻗﺮار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﻣﺴﺎل
اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺷﻮد.
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