آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ آﻏﺎز ﺷﺪ،
ﺗﻼش ﺳﻮﺋﺪی ﻫﺎ ﺑﺮای ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﻮﺧﺖ
ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﻤﯿﺪ رﺿﺎ زﻧﮕﻨﻪ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۷ ،ﺗﯿﺮ ۱۳۹۵
ﺳﻮﺋﺪ ﻗﺼﺪ دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﺗﺎ ﺳﺎل  2030ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺧﺎص ﺑﺮای ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺧﻮد دارد ،اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺼﺪ
دارد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮﺧﺖ ﻫﺎی ﻓﺴﯿﻠﯽ را ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و اﻧﺮژی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ را ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﻧﯿﺰ ﺳﯿﻢ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻻی ﺟﺎده ﻫﺎ ﮐﺸﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺳﺎزﻣﺎن
ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻮﺋﺪ دو ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ را آﻏﺎز ﮐﺮده ﺗﺎ اﯾﻦ اﯾﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد.

در اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﺑﺮای ذﺧﯿﺮه اﻧﺮژی ﺑﺮق در ﺳﻘﻒ ﮐﺸﻨﺪه ﻧﺼﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﻗﯽ ﮐﻪ
از ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد در اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ذﺧﯿﺮه ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ی اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ  90ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ در
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎده ای ﺳﺮﻋﺘﯽ اﯾﺪه آل ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
دوﻟﺖ ﺳﻮﺋﺪ ﺑﺮای اﺟﺮای اﯾﻦ ﻃﺮح ﺑﻪ ﻃﻮر آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺰرﮔﺮاه  E16ﮐﻪ در ﺷﻬﺮ  sandvikenواﻗﻊ ﺷﺪه
را ﺑﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی رﯾﻠﯽ  750وﻟﺘﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪی در  35ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮی ﺷﻤﺎل اﺳﺘﮑﻬﻠﻢ اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻃﺮح آزﻣﺎﯾﺸﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل
 2018اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ و در ﺻﻮرت ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻮدن ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺗﻤﺎم ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎی ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ
ﮐﺎﺑﻞ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ ﺑﺎﻻی ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ ،ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
آﻧﻬﺎ ،دو راه وﺟﻮد دارد ،راه اول ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻮﺧﺘﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎ و راه دوم ﺣﺬف
ﮐﺮدن اﯾﻦ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎ از ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺟﺎده ای.

اﻟﺒﺘﻪ اﺟﺮای راه اول ﺑﺴﯿﺎر ﻋﻘﻼﻧﯽ ﺗﺮ از روش دوم اﺳﺖ ،زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺳﻨﮕﯿﻦ
ﺟﺎده ای ﻣﺤﺘﺎج ﺑﻮده و ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻓﻮق ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﯿﺞ ﻋﻨﻮان از ﺷﺒﮑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ
ﺟﺎده ای ﻗﺎﺑﻞ ﺣﺬف ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺧﺒﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدی ﮐﻨﯿﻢ از اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﻣﺎﮔﯿﺮوس ﺑﺮﻗﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮان را از
ﻣﯿﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ ﺗﺎ ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن و از ﻣﯿﺪان ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺎ ﻣﯿﺪان راه آﻫﻦ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.
آﯾﺎ ﮐﺸﻨﺪه ﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺳﻮﺋﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ وﺿﻊ اﺗﻮﺑﻮس ﻫﺎی ﺑﺮﻗﯽ ﻣﺎ دﭼﺎر ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺧﻮدروﻫﺎی ﺳﻨﮕﯿﻦ دﯾﺰﻟﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

