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 انرژي هاي تجديد پذير  

  

ی گشودن  س طبيعت، در ی  ي انرژي هاي فراوان و در دستر بشر از ديرباز با بكارگت 

تر كردن  روي خويش بود تا از اين رهگذار، بتواند افزون بر آساندريچه اي تازه به 

ين هزينه و باالترين رسعت به انجام رساند و گایمی  كارها، فعاليت هاي خود را با كمتر

، انرژي خورشيد بود.  ن انرژي بكاررفته توسط بشر  بردارد. نخستی 
براي آسايش بيشتر

ی   ن  یمی هاي فراوا انسان از نور و گرماي آفتاب  بهره برد؛ تا آنجا كه اين انرژي جزیی

ن جايگاه خود را از دست  ی امروزه نت 
ی صنايع گشت و حنر

ی ناپذير از فرآيند برخن جدایی

ی كه به جريان
ن  نداده است. مردماین یسی داشتند يا در رسزمی 

هاي  هاي آزاد آب دستر

  یمی 
ن ی استفاده  ميكردند و با تبديل و  بادخت 

مهار آن، بر زيستند، از اين انرژي حركنر

افزودند. انرژي ديگري كه در  یمی نجام كارهاي بزرگ تر و دشوارتر،توان خويش جهت ا

ن بود. انسان ی زمی  هاي  گذشته با آن آشنا بوده، از آن ياري یمی جستند، انرژي گرمایی

ی 
 

، آگاهانه يا ناخودآگاه، با بهره بردن از ويژگ ی
ی  ساكن نواخی آتشفشاین

-هاي درماین

ی  چشمه هاي  بستند.  گرم، بنوعی اين انرژي را بكار  یمی   آب گرمایی

ن همگام با نياز روزافزون به ی آن و نت 
 

ش و پراكندگ  انرژي با افزايش جمعيت و گستر

،  كمهاي جديد و ك هاي فسيلی را كشف كرد و آن  سوخت كم بشر   ارآتر با بازده بيشتر

 اي روشن بود.    را منبعی پايان ناپذير يافت كه نويدبخش  آينده
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ی انسان به سوخت
 

، روز  وابستگ   یمی ه ب هاي فسيلی
فت علم  روز بيشتر شد و با پيشر

ن  ، ه ب  ها و ابزارهاي گوناگون و  و فناوري و ساخت ماشی  ی
ويژه با رخ دادن انقالب صنعنر

ي سوخت فت بكارگت  ها،  رفته  هاي فسيلی به اوج خود رسيد؛ اما در كنار اين پيشر

ن رفته بشر دريافت كه گذشته از  ي از اين انرژي نت  ،  بهره گت  محدود بودن انرژي فسيلی

ی از سوزاندن 
چندان بدون هزينه نخواهد بود و ديري نپاييد كه پيامدهاي نایسر

ی 
ی تازه براي جوامع انجاميد. براي نمونه مرصف كنوین

، خود به چالشر سوختهاي فسيلی

ن خواهد  شد و با اين كه نفت، حدود ده ميليارد تن در سال است كه بيش از اين نت 

ين سوختهاي فسيلی است، امروز هنوز 
يگی 40ذغالسنگ از  ابتداييتر

% انرژي الكتر

ن ذغالسنگ بدست  ميآيد و ساالنه چندين ميليون 56جهان و  % برق آمريكا، از سوخیر

ن رها  ميشود. امروزه  co2و  so2  ،NO2تن گاز  ن ذغال، در جو زمی 
حاصل از سوخیر

،  عوامل بسياري از جمله   ش  فزاينده ي نياز به انرژي، محدوديت منابع فسيلی گستر

، گرم شدن هوا و اثر  ی از سوخت مواد فسيلی
ی زيست محيیطی نایسر

 
فاجعه ي آلودگ

گلخانه اي، لزوم تعادل پخش گازهاي آالينده و بسياري از ديگر عوامل، سبب رويكرد  

فت علم و دوباره ي علم به انرژي هاي تجديدپذير طبيعی شده؛ با اين تف اوت كه پيشر

ي  ي و تبديل و مهار اين انرژي ها گشوده است. در بكارگت  فناوري، فصلی تازه در بكارگت 

ی است  انرژي هاي تجديدپذير، دو رويكرد عمده وجود دارد؛ روش نخست، روش تركين 

ات  كه در آن همه ي انواع اين انرژي ن ها به برق تبديل یمی شود. در روش دوم با تجهت 
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ی واسطه در گرمايش، رسمايش و محورهاي چرخان مكانيگی بكار  ويژه،  اين انرژي ها را ی 

ند )روش مجموعه هاي مكمل(. روش دوم بدليل حذف تبديل هاي غت  الزم،  ميت 

ن بسيار بيشتر است؛ اما بخاطر  نسبت به روش نخست برتري دارد و بازدیهی آن نت 

ي به  تر بودن فناوري، گرايش بيشتر ی نشان داده شده است.  روش تر فراگت    كين 

  

 (Solar Energy )    انرژي خورشيدي

ی  ی دارد   خورشيد رسچشمه ي عظيم و ی 
 

ن بدان بستگ كران انرژي است كه حيات زمی 

،  بگونه و  همه ن اند. اگر همه ي سوختهاي  اي از آن نشأت  گرفته ي ديگر انواع انرژي نت 

، تنها براي  ن  4فسيلی را جمع كرده، بسوزانيم، اين انرژي معادل تابش خورشيد به زمی 

 یمی رسد، 
ن ميليون روز خواهد بود و حرارت و نوري كه در هر ثانيه از خورشيد به زمی 

وشيما يا ناكازاكی است.  ميليون  برابر قدرت بمب اتمی منفجر شده در هت 

، ن انرژي بيش از  در حال حاضن ي انرژي  هزار روستا در رسارس جهان بر  پايه 160تأمی 

خورشيدي است و اين تازه آغاز راه است. در كشوري مانند اندونزي كه از چندين 

وگاه و خطوط انتقال  ي نت  هزار جزيره ي كوچك و بزرگ تشكيل شده است، بكارگت 

و، تقريبا ممكن نيست و انرژي خورشيدي تنها امي ی روستاهاي  20د جمعيت نت 
ميليوین

ی وقفه اي در حال انجام است و در  اندونزي است. هم اكنون تحقيقات دامنه دار و ی 
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وگاه هاي بزرگ آينده اي نه چندان دور، موج ساخت  و بهره برداری از نت 

 خورشيدي،همه گت  خواهد شد.  

 ه است كه  عبارت اند از: امروزه شش شيوه ي توليد برق از نور خورشيد شناخته شد

 گون  سهمی آیینه ی  (1

 كننده ي مركزي  دريافت (2

ی هاي  آيينه (3 لينگ(شلجمی )بشقای   يا استر

 دودكش خورشيدي (4

 هاي نوري )فتوولتاييك( دي و سلولاستخر خورشي (5

ي سلول  با بكارگت 
اندازي  هاي خورشيدي يا راه اما امروزه انرژي خورشيدي را بيشتر

وگاه ،  نت  ی
ن روش  یمی  مهار هاي حراریر ن در دست بر  كنند. فراگت  ساخیر ریسی هاي ديگر نت 

ی محل آزمايشاست. صحراي نوادا در آمريكا  
اينك به اي بود، هاي  هسته كه زماین

ن از مدت ی نت 
ين آزمايشگاه خورشيدي جهان تبديل شده است و بانك جهاین ها  بزرگتر

ي از انرژي خورشيدي و   پيش تحت فشار است تا طرح  بهره هاي سازگار  ديگر طرح گت 

 پوشش مالی قراردهد.  با محيط زيست را زير 

وگاه هاي خورشيدي با هزينه اي بسيار كم، بدون توليد گازهاي مخرب و بدون  نت 

وگاه ی كامل براي نت 
هاي سوخت فسيلی  اشغال فضاهاي مفيد، بزودي جايگزينن

 خواهند بود.  

ن قرار  چهارم مساحت آن را  دارد و  يك كشور ما ايران، بر كمربند خورشيدي زمی 

ی با شدت تابش بيش از كيلووات ساعت بر متر مرب  ع، پوشانده است كه اگر   5كويرهایی
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وگاه خورشيدي با بازده1 % بكار رود، توان توليد 10 % اين مساحت، براي ساخت نت 

ان توليد ناخالص برق  7برق بدست آمده، از  ن وگاه همه برابر مت  هاي كشور در  ي نت 

          ميليون مگاوات ساعت( بيشتر خواهد بود. در اين بخش،  9) 1376 سال 

ی در كشور انجام شده است كه عبارت اند از:   فعاليت هایی

ه كردن و خشك هاي خورشيدي و م هواگرمكن ∗ جموعه هاي ذخت 

  كردن خورشیدی. 

  هاي خورشيدي و حمام خورشيدي.  گرمكن  آب ∗

.  تيوب ∗ ی
  هاي حراریر

ين كن ∗   هاي خورشيدي.   آب شت 

 متمركزكننده هاي خورشيدي.  ∗

 دنبال كننده هاي خورشيدي.  ∗

فعال خورشيدي.  ∗   مجموعه هاي غت 

 رسدكننده ي خورشيدي.   ∗

  

ی از اين روش
 هاي مختلف كشور در حال آزمايش و  بهره ها هم اكنون در بخش برخن

ی  پژوهش باشد و اميد است با  برداري  یمی 
،  هاي كارشناسانه و پشتيباین ی

هاي دولنر

ي  فزاينده ي انرژي خورشيدي در كشور  بزودي شاهد گایمی بزرگ بسوي بكارگت 

 باشيم.  

    

 (Wind Energy)  انرژي باد   

ن و تفاوت گونهباد   دماي  اي از انرژي است كه در اصل از تابش خورشيد به زمی 

ن دو ناحيه، ايجاد  ومند است كه سختشود  یمی هواي بی   ها  سازهترين  و گاه آن قدر نت 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  25و  50انتخاب درصد تنظیم 
 

درصد برای خطوط دوم و سوم بدلیل ایجاد هماهنگ

یم توانند به عنوان پشتیبان بالوقت  3و  2با سایر رله ها یم باشد. در زون های 

تا  2Zone ی دیستانس برای رله استفاده شوند که در این صورت در صد تنظیم

 خط دوم یم باشد.  50%

   در خطوط معموال یک قسمت اهم و یک قسمت موهویم است. 

 

 تهیه و تنظیم از سعید بهزادی
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