
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٢تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-nmaqalat@afgha  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  م٠٦/٠٧/٢٠١٠                     ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش
  
  

  دست آورد های تخنيک
  )باد( شمالی انرژی ديگر–انرژی امواج 

  
و نور آفتاب، دو بعدی و با تراکم ) باد(امواج ابحار منابع پايان ناپذير  و دوامدار انرژی می باشند که مانند شمال 

، اکثرًا عمودی، سطح آب است )متناوب(امواج ابحار حرکت پريوديک . ختيار قرار دارندقليل انرژی در ا) کثافت(
استفاده از انرژی امواج بحر به صورت مساعد نخست در ساحل غربی . مسبب آن می باشد) باد(که در قدم اول شمال 

می " بادِ "آنجا زيادتر . ردد درجۀ عرض البلد شمالی يا بيشتر عرض البلد جنوبی دستياب می گ٦٠ و ٤٠قاره ها بين 
  .وزد که تأثير آن با  تفاوت بين مد و جزر وقتاً  فوقتاً  تقويه می گردد

  

  نه ديده می شود و نه شنيده
در هر متر جبهۀ امواج می توان با . دريک دستگاه توليد انرژی امواج، حرکت آب به انرژی برقی تبديل می گردد

 ساعت ٢٣محاسبه گردد؛ در سطح امروزی تخيک می تواند در ظرف اوسط  کيلو وات ١٠٠ تا ٣٠يک طاقت برقی 
  .  وات توليد شود٣٠در روز، در هر متر مربع، 

  

  
   ميگاوات از هر متر طول دندانه های امواج٢٥الی : استفاده از انرژی

  
کلی بدون صدا، بدون خطر که عمالً  ديده نمی شود، به ) ابزار استفاده از انرژی امواج" ( انرژی امواج-جذب کنندۀ "

 الی ٣٠بين "  انرژی امواج-جذب کنندۀ"مناسبترين عمق برای لنگر انداختن .  ساعت در اختيار است٢٤و تقريباً  در 
ً  چندين کيلومتر دور از ساحل، جائيکه ارتفاع و تکرار امواج اعظمی باشد، تعين می گردد١٠٠ .  متر، قاعدتا

کاک با زمين بحر کاسته شده  و دورتر از ساحل ارتباط کيبل ها با وسايل صط درانزديکتر به ساحل از سرعت امواج
 .در خشکه و حفظ و مراقبت  نهايت گران تمام می گردد

 
 به طاقت ١٠مساوی است به   Tيک تيرا ( تيراوات ساعت، ٢٨٠برای اروپا به : ظرفيت انرژی امواج قابل اعتناست

 فی صد مورد ٦ تيراوات ساعت در سال می رسد که ٢٥٥ امريکا به ، در سال تخمين می گردد؛ و برای)١٢
  .ضرورت را در بر می گيرد

  

  راه های حل برای رقابت
انرژی امواج ) کثافت(، تراکم )مثالً  انرژی افتاب که مبع آن استهالک نمی گردد(مانند همه منابع انرژی قابل تجديد
عالوه بر آن دستگاه های .  يا انرژی اتومی، بيسار قليل است)سوخت مواد فوسيل(ابحار نسبت به انرژی حرارتی 

اين ها بايد در دراز مدت در برابر . دايماً  با آبهای نهايت تخريب کنندۀ ابحار مواجه اند" جاذب انرژی امواج بحری"
ا يک قشر در مرور زمان ب" جاذب های انرژی امواج بحری. "عواقب بحری، بادها و طوفان ها مقاومت داشته باشند

از اين لحاظ ضرورت می افتد تا . و غيره موجودات کوچک بحری پوشانيده می شوند) Algaَ(از خزه های دريائی 
  .مانند کشتی ها در خشکه به حفظ و مراقبت آنها پرداخته شود
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ر داده شده در نظر گرفته شده اند درهمين نزديکيها در مراحل ازمايش قرا) تجارتی(ُمدل های که برای امور کمرسيل
ديده می شود که اين ها بدون سبسايدی، در سويۀ تخنيک امروزی در پسيفيک شمال غرب اضالع متحدۀ امريکا . اند

  .و کانادا، همچنان در هاوائی، رقابت کرده می تواند
  

  "جذب کنندۀ "سه تيپ 
از پوهنتون ايالت ) شنا کنندهوسيلۀ  (Bojenيکی هم ساختمانهای به شکل " جذب کنندۀ انرژی امواج بحری"به گروپ 
  .  تعلق می گيرند که زياد مورد دلچسپی قرار دارد،اوريگون،

  :بصورت ساده يک جاذب انرژی امواج بحری چنين کار می کند
سيم پيچانده شده و به صورت عمودی در " کايل"که به َدور آن به حيث) سلندر(اين ها عبارت اند از استوانه های 

در بين اين سلندر به صورت کواکسيال يک سلندر چوبی که سطح داخل آن با . اندازی می شوندزمين بحر لنگر
مقناطيس دايمی ورق شانی شده است، جا داده شده و توسط ارتفاع امواج مکرراً  به باال حرکت نموده و در نشست 

استوانۀ ثابت ) کوايل(در سيم پيچ ) مقناطيس دايمی در داخل سطح سلندر چوبی(حرکت مقناطيس . آنها دوباره می افتد
مشکل کالن در اين است . ، جريان برقی توليد می کند که ذريعۀ کيبل به ساحل انتقال داده می شودInductionتوسط 

از اين لحاظ . بوده و بايد بدون اخالل به شبکه داخل شده بتواند) نبض مانند(که جريان برق توليد شده  متناوب 
  .د متناوب امواج بايد به صورت دوامدار عيار گردندفريکونس تسبيح مانن

  
 از تخنولوژی کمپنی اوشن پاور در  »Power buoyپاور بای « به نام " جاذب های انرژی امواج بحری"مشابه به آن 

اين کمپنی از مدت کم به اين سو سلسلۀ چنين سيستم ها را در ساحل هاوائی، اوريگون و شمال . نيوجرسی می باشد
 کيلو وات يک طاقت ١٥٠به طاقت  Bojenنيه لنگر اندازی کرده است که دستگاه های توليد انرژی از واحد های اسپا

 مترمربع سطح بحر ضرورت ١٢٥٠٠برای هر ميگاوات .  ميگاوات را توليد می کنند٢،٠ يا ١،٤ يا ١،٠مجموعی 
  .است

  
 عدد نل، هريک به طويل ٤دنبورگ مشتمل است بر در اي" پيالميس ويف پاور" کيلووات از کمپنی ٧٥٠سيستم جاذبۀ 

.  متر که با مفاصل صليبی جوره با هم پيوست گريده و کامالً  غير قابل نفوذ برای آب ساخته شده اند٣،٥ و قطر ٣٠
با آمدن يک . اين چنين جاذبه ها تا نصف در آب غوطه ور و هميشه به صورت عمودی به سمت امواج قرار دارند

با سيستم های هيد راوليک در مفاصل صليبی . يکی بعد ديگری به باال کشانيده می شود" زگمت"هار موج آب هر چ
يک مايع تحت فشار قرار داده می شود، دريک اکوموالتور فشار ذخيره و از طريق يک توربو جنرتر به صورت 

  . دوامدار به حالت اولی آورده می شود
  

  پايان
  

  :ر بای را مال حظه نمائيدبا لينک آتی ويديوی جنريتر پاو
http://www.youtube.com/watch?v=XIlIM٣k٦QyQ 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


