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 توسعه ی انرژی تجدیدپذیر در نروژ
 نیلوفر روزی طلب

 انشجوی دانشکده ی محیط زیست, دانشگاه تهراند -1
 ni.roozitlb@ut.ac.ir ایمیل نویسنده :

 20/04/1400 تاریخ پذیرش :                    18/02/1400تاریخ دریافت : 

 چکیده

انرژی های طبیعی و قابل دسترس به وجود می آیند. با توجه به اینکه این انرژی ها صورتی  انرژی های تجدیدپذیر شامل منابع متنوع و مختلفی بوده که از
با توجه   .دهد آرمانی ندارند اما استفاده از آنها موجب کاهش مصرف فرآورده های نفتی و اشتغال زایی شده و میزان آالیندگی محیط زیست را نیز کاهش می

یافتگی مصرف های توسعههای تجدیدپذیر نیز در کشورهای جهان رو به افزایش بوده بطوریکه یکی از شاخصگیری انرژیبه نیاز توسعه کشورها میزان به کار
شود، برابر برنامه ریزی های به عمل آمده این نوع انرژی روز به روز سهم بیشتری در سیستم تأمین انرژی ایجاد نموده در این زمینه در انرزی محسوب می

تا انتهای سال  .گذاری شده استهای نو سرمایهها و تحقیق و توسعه انرژیها، احداث نیروگاهمیلیارد دالر در بخش افزایش ظرفیت 120از  بیش 2008سال 
د، آبی می باشاند )این ارقام بدون در نظر گرفتن انرژی درصد در تولید الکتریسیته جهان سهم داشته 3,8های تجدیدپذیر های موجود در انرژی، ظرفیت2010

 درصد از انرژی اولیه جهان را تأمین می 14های تجدیدپذیر بیش از اکنون انرژیدرصد در تولید الکتریسیته دنیا سهم دارد(، هم 15زیرا این انرژی به تنهایی 
 . نمایند

 کلمات کلیدی
 "های هوایینانرژی باد برگرفته از جریا"، "انرژی بادی کایت"، "نروژ"، "پذیرتجدید"، "انرژی"

 

 مقدمه-1
انرژی مورد نیاز کشور نروژ در درجه ی اول توسط نیروگاه آبی و یا 

Hydropower  تامین می شود.  با این حال نوآوران نروژی در صدد
توسعه ی دیگر انرژی های تجدید پذیر و تکنولوژی ها برای استفاده از 

: ددارنیک ویژگی مشترک منابع انرژی های تجدید پذیر  آن ها هستند.
انتشار حداقل گازهای گلخانه ای. برای رسیدن به اهداف اقلیمی توافقنامه 

 ده ی بیشتر از انرژی های تجدید پذیر، مورد نیاز است.ی پاریس، استفا
میالدی، نروژ بیشتر برق مورد نیاز خود را از منابع  1800از اواخر سال 

 تجدید پذیر تولید کرده است و تا کنون این روند ادامه دارد.
 است، شرکت های نروژی در انرژی های غالب اگرچه انرژی برق آبی

در انرژی  امپیشگتکنولوژی های  تجدید پذیر دیگر نیز فعال هستند؛ مانند
 خورشیدی، تاسیسات شناور بادی در آب، ذخیره ی انرژی و ... .

تا  2000جدول زیر پیشرفت کلی انرژی تجدید پذیر در نروژ از سال 
به وضوح  Hydropowerنشان می دهد. با توجه به جدول،  2019

 2006ت، در حالیکه انرژی بادی رشد خود را در سال غالب ترین منبع اس
شروع کرد. در این جدول نشان دادن انرژی خورشیدی دشوار است زیرا در 
زمینه ی صنعت انرژی تجدید پذیر نروژ هنوز ناپخته است. در جدول بعد، 

 به طور جداگانه بررسی می شود.
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 بزرگترین ایستگاه نیروگاه آبی در اروپا-2

گترین و بزر –نروژ از نظر بزرگی، هفتمین ایستگاه نیروگاه آبی در جهان 

سترده بصورت گدر اروپا است. منابع آبی وسیعی در همه ی نقاط این کشور 

وجود دارد، که اساس منبع الکتریسیته و صنعتی سازی شهر ها و مناطق 

از تولید انرژی  %96دور افتاده به گونه ای یکسان گذاشته شده. امروزه 

متمرکز شده،  کارخانه از شمال تا جنوب کشور 1500برق آبی نروژ در 

 Lyseکمپانی  نیاز به انرژی نروژ را پوشش می دهد. %60 تقریبا که این

که یک نیروگاه برق آبی جدید, انعطاف پذیر و دارای  Lysebton2اخیرا 

تکنولوژی پیشرفته است را در جنوب نروژ راه اندازه کرده است. این نیروگاه 

خانواده در سال  75000تواند نیاز ندازه ای برق تولید می کند که میبه ا

را تامین می کند و در صورت تکامل می تواند به یک بازار برق تبدیل 

  شود.

 

 و نیروگاه بادی شناور دریایی زمینینیروگاه بادی -3

(Onshore wind and floating offshore wind) 
 onshore windتکنولوژی تقسیم می شود.  3به  نیروگاه بادی

power  ،offshore wind power high  وoffshore wind 

power low. نولوژی هاییکی از مهمترین تک زمینی نیروگاه بادی 
اگرچه تولیدی نیروگاه بادی تنها بخش کوچکی  تجدید پذیر جهانی است.

از تولیدی انرژی تجدید پذیر نروژ را تشکیل می دهد، پیشرفت ها بسیار 
، نیروگاه بادی زمینی طرفیت نصب شده ی  2018سریع است. در اواخر 

کمپانی  . TWh 5.3داشت, یعنی تولید سالیانه  MW 1695کلی 

Statkraft را می سازد.  انات نیروگاه بادی جدیدیامکFosen Vind 
 3400و تولید ساالنه  MW 1000ی بادی با ظرفیت کلی  مزرعه  6، 

GWh .تکمیل شد، این  2020هنگامی که در سال  را تشکیل می دهد
امکانات بزرگترین از نوع خود خواهد شد و ظرفیت نصب شده ی نروژ را 

پتانسیل شگرفی در تولید نیروگاه بادی در اقیانوس به دو برابر می کند. 
تاسیساتی که در زیر اقیانوس هستند، ویژه در مناطق عمیق آن وجود دارد. 

 نصب شوند. m 60می توانند تا عمق بیش از 
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 (Floating solarنیروگاه خورشیدی شناور )-4
ارع ساخت مزاگرچه انرژی خورشیدی پاک و به بیانی تمام نشدنی است، 

خورشیدی نیازمند مساحت های وسیعی از زمین می باشد. این موضوع 
کند؛ مخصوصا میشیدی را نزدیکشهرها سخت ساخت نیروگاه های خور

وی خورشیدی ر نیروگاهتولید در مناطقی که کمبود مساحت زمین است. 
نروژ و دیگر کمپانی های انرژی که  آب احتماال راه حل این مشکل است.

می توانند با استفاده از مخازن در جهان نیروگاه های برق آبی را می سازند، 
د. شان را افزایش دهنبرق آبی برای تولید انرژی خورشیدی شناور، تولید

 این کمپانی ها در حال حاضر مزیت انتقال زیرساخت به محل را دارند.

یکی از شرکت های متخصص ( Ocean Sunخورشید اقیانوسی )
این شرکت یک ثبت اختراع شامل نیروگاه خورشیدی شناور نروژیست. 

مدول های خورشیدی سیلیکونی نصب شده روی ساختارهای شناور بزرگ 
چالش های نیروگاه خورشیدی شناور تعیین بهترین یکی از را توسعه داده. 

لنگر انداختن و متصل شدن به مکان چگونگی نصب سازه ها، مکان و 
  های مناسب و .... است.

 رمایش منطقه ای از انرژی خود شهر استفاده می کندگ -5
م یک سیستاز منابع انرژی شهر استفاده می کند. گرمایش منطقه ای 

ه بمتمرکز گرما تولید می کند و آن را گرمایش منطقه ای، در یک محل 
بقیه ی محل ها برای گرمایش آب و فضا برای ساکنین یا ساختمان های 

این می تواند برای جایگزین کردن منابع انرژی تجاری توزیع می کند. 
 مناسب باشد.فسیلی در مکان های پرجمعیت 

 موجه و مطلوب کردن منابع تجدید پذیر -6
که این ها  های خورشیدی و بادی این است یکی از مشکالت انرژی

منابعی متناوب هستند؛ که به این معنی است که انرژی تولید شده به طور 
ل به الکتریسیته، در دسترس نیست، که فراهم کردن پیوسته برای تبدی

خیره ی ذ یک منبع الکتریسیته ی پایدار و قابل اطمینان را دشوار می کند.
ید برای تولید انرژی تجدی از کلیدهای موفقیت انرژی در مقیاس باال یک

 پذیر است.
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 انقالب خورشیدی و معنی آن برای کشور نروژ -7
انرژی خورشیدی نماینده ی سهم ناچیزی از تولید انرژی سال قبل،  10تا 

سریع ترین فرم پیشرفت جهانی را شامل می شد. امروزه انرژی خورشیدی 
روژ نعلی رغم بسیاری از کشورهای اروپایی،  تولید الکتریسیته را دارد.

نیروگاه های فسیلی که نیاز به جایگزین شدن با تولید برق تجدید پذیر 
 به حدینیروگاه های برق آبی نروژی در حال حاضر  ا ندارد.داشته باشد ر

ارزان هستند که شرکت های تولید انرژی، ساخت نیروگاه های خورشیدی 
در سال های اخیر شروع به شرکت ها با این حال  را جذاب نمی بینند.

فروش و اجاره ی سیستم های خورشیدی به مشتری های شخصی و 
انرژی خورشیدی در علی رغم قیمت کم انرژی،   کسب و کارها کرده اند.

، چهار برابر ظرفیت 2016در سال نروژ به سرعت در حال رشد است. 
سال قبل نصب شد, که بیشتر آن در ساختمان های تجاری و خانه های 

همچنین شرکت های نروژی نقش بسیار شخصی متصل به شبکه بود. 
رش )یک ب سیلیکونی مهمی را در تولید سیلیکون های خام و ویفرهای

، برای ساخت مدارهای  c-Siنازک نیمه هادی، مانند سیلیکون بلوری 
مجتمع و در فتوولتائیک، برای تولید سلول های خورشیدی استفاده می 

 اگرچه نروژ در شمال برای صنعت سلول خورشیدی ایفا می کنند. شود(
هر شکن است. کره ی زمین قرار دارد، اما تولید انرژی خورشیدی کامال مم

1000کوچکی در جنوب اسلو، سالیانه 
kWh

m2  دریافت می کند؛ که قابل

سال  10قایسه با بسیاری از مناطق آلمان که انرژی خورشیدی بیش از م
سلول های خورشیدی را می توان روی سقف ها یا   رونق گرفته، است.

نماهای یکپارچه پوشیده با سلول های درون ساختمان ها نصب کرد. 
خورشیدی در بعضی مواقع دارای قیمت متناظر با نماهای مسی یا سنگ 

سلول های  طبیعی است، درحالی که شامل انرژی رایگان نیز است.
در ساخت ساختمان های پاک )تولید ناچیز گازهای گلخانه ای(،  خورشیدی

در برخی شهرها مانند ترونهایم، شرکت تقریبا پیش فرض شده هستند. 
 زخت خانه هایی هستند که انرژی تولیدی آن ها بیشتر اهای در حال سا

 مصرف انرژی آن هاست.

 مدل های کسب و کار جدید و افزایش مصرف کننده-8 
گازی یا زغال سنگی نیاز به سرمایه گذاری برق آبی، ساخت نیروگاه های 

های بزرگ دارند. نیروگاه خورشیدی انعطاف پذیر است و می تواند در 
نصب شود، همچنین واحد های کوچک روی پارک های بزرگ خورشیدی 

که به مصرف کننده سقف ها و ساختمان های تجاری نصب می شوند. 
نه های شخصی، سلول برای خانیز اجازه ی شرکت در پیشرفت می دهد. 

ه به بستهای خورشیدی سقفی، می توانند در بلند مدت پرداخت کنند. 
 عد ازببازدهی و قیمت های انرژی در آینده، یک سیستم سقفی می تواند 

، خودکفاییعالقه به تکنولوژی و میل به سال سود ده باشد.  25تا  10
ت ک شرکبر طبق یپیشرفت در بازار های شخصی را سرعت می بخشد. 

انرژی خورشیدی در اوتاوا، یک خانه ی عادی نروژی می تواند یک سوم 
 را با یک سیستم سقفی تولید کند. مصرف برق سالیانه ی خود

دیجیتالی شدن و مدل های کسب و کار جدید، محرک  -9 

 های اصلی پیشرفت هستند:

مدل های کسب و کار جدید دسترسی به سیستم  اقتصاد دیجیتالی:

های خورشیدی را آسان تر می کنند، برای مثال در اجاره دادن. نقشه های 

دیجیتالی به مشتری ها اجازه می دهند تا تخمین های سریعی روی سودده 
ت پلن را بزنند. بودن و جایگذاری پنل های خورشید ی روی خانه هایشا

 کمپانی های انرژی مجازی، در حال ظهورند.فرم های اقتصادی جدید و 

سلول های خورشیدی سقفی، یک ارتباط  تر: هوشمندمصرف انرژی 

خانه های هوشمند راهی مستقیم بین تولید و مصرف را فراهم می کنند. 
برای افزایش بازدهی انرژی هستند، برای مثال با گرم کردن آب و شستن 

 لباس ها با انرژی خورشیدی.

 سیستم انرژی نروژی عواقب -10
)اروپای سبزتر ممکن است درآمد های نروژ را کاهش دهد( بر خالف 
سوخت های فسیلی مانند زغال سنگ و نفت، انرژی های خورشیدی و 
بادی هزینه های کمی ندارند. بعد از اینکه هزینه های نصب تامین شد، 

یمت انرژی ق تقریبا هزینه ی تولید برق صفر است. این نوع از تولید انرژی،
در بازارهای اروپایی را کم می کند. در آلمان، انرژی خورشیدی ارزان، 
انرژی زغال سنگ را کم سودده تر کرده. افزایش استفاده ی برق برای 
گرم کردن در خانه های اروپایی، درخواست گاز نروژ تحت تاثیر قرار گرفته 

 ست با رقابتاست. سودآوری انرژی پاک برق آبی نروژ همچنین ممکن ا
 انرژی خورشید و باد در بازار انرژی اروپا با چالش مواجه شود. 

شبکه ی انرژی آینده ممکن است نیاز به سرمایه گذاری  -11

 های متفاوت داشته باشد
سال آینده، کمپانی های شبکه ی نروژی برنامه برای پرداخت  10طی 

روی توسعه ی شبکه ی انرژی نروژی دارند.  Billion EU 140حدود 
یک دلیل مهم برای این کار، افزایش مورد انتظار مصرف انرژی در آینده 
است. این شبکه نیاز به اندازه گیری برای تامین پیک های زیاد مورد تقاضا 
را دارد. روند رفتن به سمت شبکه های هوشمند، مانند ذخیره محلی و 

جایگزین نیاز های ظرفیتی شود. یک شرکت در  تولید انرژی، ممکن است
حال ساخت یک شبکه ی میکرو جداست، جایی که انرژی خورشیدی و 
بادی ترکیب شده با باتری ذخیره سازی، به مصرف کننده اجازه ی قطع 
شدن از شبکه ی اصلی برای دوره های کوتاه را می دهد. بازار در حال 

ک قدرتمند برای باتری های توسعه ی وسایل نقلیه ی برقی، یک محر
ذخیره سازی ارزان تر است. این راه ها به خانوارها کمک می کند که میزان 

 درخواست از خط اصلی را کم کنند. 

چه اتفاقی می افتد اگر مصرف کننده های نروژی از خط -

 شبکه قطع شوند؟
یک سیستم انرژی با توزیع بیشتر تولید انرژی و ذخیره ی آن، می تواند 

ه سمت کاهش وابستگی به شبکه ی برق اصلی شود؛ که می تواند مدل ب
فعلی تامین مالی زیرساخت ها را با چالش رو به رو کند. امروزه، توسعه و 
نگهداری نیروها توسط طرح تعرفه ای تامین مالی می شود که هر خانوار 

ن ابا توجه به میزان مصرفش پرداخت می کند. اگر خانوارها برق مورد نیازش
را خودشان تامین کنند، درآمد کمپانی های الکتریسیته کاهش پیدا می 
کند. منابع آبی نروژ و اداره ی انرژی معتقد است این باعث تشویق بیشتر 
خانوارها برای توزیع برق مصرفی خود و همچنین کاهش بار روی شبکه 
 ی انرژی می شود؛ که به کاهش نیاز به سرمایه گذاری روی ظرفیت شبکه

 در آینده می شود.
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 واردات و صادرات برق 
تا  2010داده های زیر بیانگر کل واردات و صادرات برق در نروژ از سال 

کمبود تجارت  2010جدول زیر نشان می دهد که در است.  2019
تجارت انرژی کمبود تجارت کوچکتری وجود داشت.  2019بزرگ و در 

انرژی صادر شده، و بین نروژ و کشورهای خارجی شامل بازگشت بهتر 
قیمت های کمتر انرژی وارد شده، بوده که باعث باالنس و تعادل بیشتری 

 ,Sidelnikova et al., 2015))برای کسب و کارها و خانوارهاست. 

p. 45 
 انرژی باد-12

 6/1، کشور نروژ تولید انرژی الکتریسیته بادی معادل 2012در سال 
TWh بخش کوچکی از کل تولید انرژی خود، داشت. در سال بعد، این ،

کشور سه برابر کردن ظرفیت تولید انرژی بادی خود را با اختصاص بودجه 
گیگاوات،  2مگاوات تا مقادیر بیش از  700میلیون کرون نروژ، از مقدار  20

 Fosenی ، ساخت پروژه2016در آگوست ، تصویب کرد. 2020ا سال ت

Vind 4/2های جدید، این ظرفیت را تا آغاز شد. انجام پروژه GW  و

افزایش تولید انرژی افزایش داد.  2019تا سال  TWh 5/5تولید انرژی 
تفاده از آبی با استواند جایگزین تولید محلی انرژی برقاز توربین باد، می

های آبی شود. توربین های آبی، به دلیل ... دارایی ارزشمندی در ینتورب
بی، آبرای محدود کردن بیشتر مصرف انرژی برقبازار جهانی انرژی است. 

ی دانمارک، آلمان و هلند هانروژ انرژی بادی تولیدی اضافی را از کشور
تفاده ی بیشتر اسشود. برای توسعهی انرژی در آنجا میموجب قیمت کاسته

-زمان محدود کردن استفاده از انرژی برقاز انرژی باد ارزان و به طور هم

ی هااز کشور آبی، نروژ در صدد برقراری خطوط انتقال انرژی بادی جدید
این خطوط ارتباطی خط است.  2020اسکاتلند و آلمان برای بعد از سال 

ر هستند که قرار است به ترتیب د NORDارتباطی دریای شمال و 
ی آرای عمومی نتیجهبرداری برسند. به بهره 2020و  2021ی هاسال

ریت آرای ، با اکثمبنی بر توسعه استفاده از نیروگاه های توربینی زمینی
 Fozen Vind صورت گرفت. 2019منفی از بیش از هزار رای در سال 

قل ی مستهابر اساس جغرافیا و مساحت به شش گروه از مزارع بادی با نام
  این مزارع به شرح زیر است: تشکیل شده است.

 
 
 
 
 

مچنین غول انرژی نروژ، در نظر دارد بزرگترین مزرعه شناور انرژی بادی ه

توربین نصب  100جنوبی بسازد. قرار است در این مزرعه تا را در کره

کیلومتری  80مگاواتی انرژی بادی در  800این مزرعه شناور عظیم  .شود

به  اجنوبی بنا خواهد شد و قرار است الکتریسیته خود رسواحل اولسان کره

مطالعات نشان می دهد که همراه با روند رو به رشد .جنوبی منتقل کندکره

صنعت تجدید پذیر در کشورهایی که سعی در استفاده از انرژی های پاک 

دارند، فعالیت آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز در راستای هدف افزایش 

ا و ه ظرفیت تولید گسترش پیدا کرده است. حضور چنین آزمایشگاه

مراکزی الزمه تثبیت دانش تئوری برای دانشجویان بوده و این توانمندی 

را به دانشجویان می دهد که مسلط تر و با درک بهتری وارد بازار کار 

شوند. بررسی کیفیت فعالیت های آزمایشگاه ها و مراکز موجود بیان کننده 

 ارشناسیآن است که این مراکز نیاز دانشجویان خصوصا در دوره های ک

را به گونه ای بر طرف می نماید که پیوند قوی بین تئوری و عمل را تامین 

می کند. وجود دوره های حرفه ای کار آموزی و کارورزی نیز نشان می 

دهد که دوره های عملی پارامتری موثر بر تثبیت داده های علمی می 

خصیت شباشد. نتیجه آن که، مفاهیم فرهنگ تجدید پذیر و ضرورت آن در 

نیروهای مستعد کار نهادینه گشته تا نیازهای آینده انرژی های تجدید پذیر 

 .تامین گردد

  

نام مزرعه تعداد توربین باد در مزرعه )MW( توان سال ساخت

Harbaksfjellet 30 108 2018[4]

Roan 71 255.6 2016[5]

Storheia 80 288 2016[6]

Kvenndalsfjellet 28 100.8 2018[7]

Geitfjellet 43 154.8 2018[8]

Hitra 2 26 93.6 2018[9]
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2019-2010های خورشیدی در نروژ سالظرفیت کل انرژی 

 2019-2010 های¬ظرفیت کل انرژی خورشیدی در نروژ سال 1تصویر     

 

-آمده از/حاصل/بدستانرژی باد با منشا]برگرفته از/آمده از

 1ییهوا جریان [شده ازشده/تأمین

قدرت ی پرهابرداری از بادبرای بهره از یک کایت «2آسیاب کایتی»
ب کایتی، آسیا کند.و پایدار در ارتفاعات برای تولید انرژی استفاده می

تر قدرتمتر( که باد پر 400تکنولوژی تولید انرژی را در ارتفاعات )تا 
 کایت، در حالیدهد. تر از سطح زمین هستند، توسعه میو با ثبات

که توسط یک ریسمان به ایستگاه زمینی متصل است و کشیده 
کند و این موجب شود، در مسیری حلقوی )فنر مانند( پرواز میمی

رین سرعت در تشود. به تبع آن، کایت با درستتولید الکتریسیته می
فته د. مفهوم انرژی بادی برگرشوراستای ایستگاه زمینی کشیده می

از  تروصول این انرژی بسیار ارزانچنین است.  ییهواهای جریاناز 
( داریبراز بهره ی دیگر انرژی است. تولید این انرژی، آثار )ردهاگونه

ریبا تقگذارد. این گونه انرژی جای نمیبر  انسانی زیادی در محیط
 تولید شود.در سکوت )بدون آلودگی صوتی( تواند می

 : کایت – اصول کار -1
 %10و است اوقات در حال تولید انرژی  %90یک توربین کایتی، در 

کایت در یک مسیر شود. مانده صرف بازگرداندن کایت میباقی
باد،  ی توربینهاشده توسط نوک پرهای شکل مانند مسیر طیدایره

1کایت با سرعتی معادل برای تولید انرژی، کند. حرکت می

3
 سرعت  

 
شود و با پرواز در یک مسیر باد، از دور قرقره به بیرون رها می

کند، جذب مارپیچی شکل، انرژی باد را در فضایی که جاروب می
مله ی حشود، زاویههنگامی که کایت مجددا به درون کشیده کند.می

رعتی کایت با سشود. کاسته می ،در معرض باد کند و سطحِتغییر می
 ود. شچندین برابر سرعت رها شدن از قرقره، به درون بازگردانده می

 زمان ×انرژی = توان 

 شدن از دور قرقرهسرعت رها ×توان = نیروی کشش 
شدن از دور قرقره، با احتساب آن برابر با یک سوم سرعت سرعت رها
ثانیه، برمتر 12ی باد تا هاثانیه برای سرعتبرمتر 4تا  0باد، بین 

-متر 4ثانیه، برابر با برمتر 12تر از ی باد باالهامتغیر و برای سرعت

 شود.می ثانیه ثابت نگه داشتهبر
 : کابل - 2

ند. برای کی کایت را به ایستگاه زمینی منتقل میآکابل، نیروی بر
-ی کابلی، قطر کابل از اهمیت زیادی برخوردار است. کابلهاتوربین

تیجه ترین مقاومت و در ناتیلنی، باالی پلیهاشده از فیبری بافتهها
 کنند. کمترین قطر را مهیا می

چنین، برای مواجهه با تأثیرات خارجی اتیلنی همی پلیهاریسمان
 ، از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند.UVی مانند رطوبت و اشعه

 

                                                           
1 Airborne Wind Energy 

 

2 Kitemill 
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 : ایستگاه زمینی -3
 یی کششی طناب را به انرژی الکتریکی با تغذیههاایستگاه زمینی، نیرو

رفته در ارکای[ برقی متداول بهکند. یک جرثقیل ]استوانهآنالین تبدیل می
نند. کریقی مشابه کار میها معموال به طی ماهیگیری و جرثقیلهاقایق
ی 3رفته در اتاقک دماغهچنین، این سیستم بسیار به قطعات به کارهم

 ها با یک قرقره برایی باد مرسوم، با این تفاوت که مرکز پرههاتوربین
ترین مولفه این است که این است، شباهت دارد. مهمکابل جایگزین شده

اد[ ی باال ]ی بهاایت در سرعتبایست قادر به بازگرداندن کجرثقیل می
 باشد.

 : سیستم کنترل - 4 
سیستم کنترل، در حکم مغز توربین کایتی است. این واحد، پرواز و کنترل 

مین سازی تولید انرژی، تضی کایت و کابل جرثقیل را با هدف بهینهبهینه

اند تا از عملکرد مطلوب و ی بسیاری به کار برده شدههاگرکند. حسمی

امر ساختن « 4میلکایت»ایمن هواپیما اطمینان حاصل کنند. شرکای 

اند. پذیر کردهخلبان خودکار متعلق به خود را امکان

 تولید انرژی و بازگشت کایت فرآیند  -2تصویر  

 

ثانیه، به توان کل تولید خود، برمتر 12شود و در سرعت باد ثانیه آغاز میبرمتر 5تولید انرژی با افزایش سرعت باد از  -نمودار توان آسیاب کایتی  -3تصویر  

 رسد.می

                                                           
3- nacelle 4 -Kitemill - https://www.kitemill.com/  

https://www.kitemill.com/
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 کایت 4تصویر  

 

 ینیزم ستگاهیا  6  تصویر

 ایستگاه زمینی 5تصویر   
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 سیستم کنترل کایت 6تصویر  

 پرواز خودکار و مسیر حرکت کایت 7تصویر  

 ای مشابه در کشور هلند؛ نمونه«5پاورکایت
ی هوایی برای تولید انرژی الکتریکی با استفاده هاروش استفاده از جریان

شده بتزیر ثی شگاه صنعتی دلفت آغاز شده و نمونهاز کایت احتماال از دان

پاور، محصول این تحقیقات است. برای اطالعات بیشتر تحت نشان کایت
  شود.رجوع [ 8] به

نتیجه
درصد از انرژی الکتریسیته مصرفی منشا تجدید پذیر دارد. از  98در نروژ، 

و همچنین نیروی  6آبی دارد.این مقدار، اکثر میزان این انرژی، منشا برق
توجه  اگرمایی دومین منبع بزرگ انرژی تجدید پذیر در نروژ است. نروژ ب

به افزایش مورد انتظار مصرف انرژی در آینده، قصد دارد که با کشورهای 
مختلف در سراسر جهان مانند دانمارک، چین، کره ی جنوبی و .... در زمینه 

نروژ به عنوان کشوری با ذخائر غنی ی انرژی های پاک همکاری کند. 

                                                           
5 Kitepower - https://thekitepower.com/  

ت های نفت و گاز مطرح می باشد. این کشور به جای استفاده از سوخ
فسیلی و فروش آن به صورت خام، محصوالت پتروشیمی را با ارزش 

رد بیشترین انرژی مو افزوده ی بسیار باالتر از نفت خام صادر می کند و
رآمد کند. د هایی با سوخت تجدید پذیر تامین می نیاز خود را از نیروگاه

ناشی از فروش محصوالت پتروشیمی در این کشور صرف زیرساخت ها 
 .شودمی 

6 regjeringen.no 

https://thekitepower.com/
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 پاوراز کایت Falconمحصول  8تصویر  

 منابع

-http://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/627/articleآموزش دانشگاهی انرژیهای تجدیدپذیر ، کبری قرئلی و همکاران ،  -

627-423419.pdf 

- https://www.theexplorer.no/stories/energy/renewable-energy-flows-through-

norway/?gclid=EAIaIQobChMIuZWE0NT67wIVgrbtCh1IWwASEAAYAiAAEgJ48fD_BwE 

- https://teknologiradet.no/en/the-solar-revolution-and-what-it-can-mean-for-norway/ 

- What are the key factors that will affect the future investments of renewable energy, in Norway?  , 
Martin Aanstad , Jacob Dean Hackman , https://uis.brage.unit.no/uis-

xmlui/bitstream/handle/11250/2678877/Aanstad_Martin_Hackman_Jacob.pdf?sequence=1 

- Wikipedia 

- https://www.statista.com/statistics/1165971/total-solar-power-capacity-in-norway/ 

- https://www.kitemill.com/  

- https://thekitepower.com/ 

http://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/627/article-627-423419.pdf
http://irisweb.ir/files/site1/rds_journals/627/article-627-423419.pdf
https://www.theexplorer.no/stories/energy/renewable-energy-flows-through-norway/?gclid=EAIaIQobChMIuZWE0NT67wIVgrbtCh1IWwASEAAYAiAAEgJ48fD_BwE
https://www.theexplorer.no/stories/energy/renewable-energy-flows-through-norway/?gclid=EAIaIQobChMIuZWE0NT67wIVgrbtCh1IWwASEAAYAiAAEgJ48fD_BwE
https://teknologiradet.no/en/the-solar-revolution-and-what-it-can-mean-for-norway/
https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2678877/Aanstad_Martin_Hackman_Jacob.pdf?sequence=1
https://uis.brage.unit.no/uis-xmlui/bitstream/handle/11250/2678877/Aanstad_Martin_Hackman_Jacob.pdf?sequence=1
https://www.statista.com/statistics/1165971/total-solar-power-capacity-in-norway/
https://www.kitemill.com/
https://thekitepower.com/

