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  سپاس 
  ه قدرت تفکر و اموختن عطا فرمود.کحمدو سپاس خداوند متعال را 

به مصداق کالم زیباي حضرت علی (ع) که فرموده اند((من علمنی حرفافقد سیرنی عبداهللا)) 
بدینوسیله از زحمات بی شائبه ي استاد ارجمند جناب اقاي دکتر سیروس طوفان که با ژرف نگري 
  و شکیبایی در تمام مراحل این پژوهش اینجانب را راهنمایی نموده اند صمیمانه قدردانی می نمایم. 
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  چکیده :
درفصل اول و دوم این پژوهش به بررسی انرژي بادي و تاریخچه استفاده از انرژي بادي و توجیه اقتصادي این 
انرژي پاك و مزایا و معایب ان وهمچنین  انواع و جهت بادهاي ایران و میانگین سرعت و چگالی توان باد در 

تولید انرژي الکتریکی توسط توربین هاي بادي را شهرهاي ایران پرداختیم وچگونگی مهار کردن باد براي 
مرور کردیم و همین طور انواع توربین ها اعم از عمودي و افقی و مزایا و معایب و کاربرد و کارکردهریک از ان 
هارا بررسی کردیم . سپس اجزاي تشکیل دهنده ي توربین هاي بادي را معرفی کردیم و ازمایشی را براي 

لکرد توربین هاي بادي تحت شرایط مختلف (توربین هایی با دوپره سه پره چهار پره پنج بررسی و مقایسه عم
پره و تحت زاویه هاي مختلف )انجام داده و نتایج را به صورت نمودار مقایسه اي قرار دادیم و مشاهده کردیم 

 که کدام یک از مدل ها بیش ترین توان تولیدي رادارد. 

ي انواع منابع تغذیه اعم از خطی و غیرخطی (سوئیچینگ) و معایب و مزایاي  در فصل سوم به تفصیل درباره
ان ها و یکسو سازي و مشکالت واحد یکسوسازي پرداخته و ساختار داخلی چند مدار تثبیت کننده ي ولتاژ را 

ده کرده و بررسی کرده و در نهایت یکی از مدارات تثبیت کننده ي ولتاژ را در ازمایشگاه بر روي برد بورد پیا
  سپس اي سی هاي جایگزین این مدارات تثبیت کننده را نیز معرفی کردیم. 

درفصل چهارم این پژوهش به بررسی انواع مبدل ها (شامل مبدل هاي فالي بک ایزوله غیر ایزوله مبدل هاي 
بوست و...)پرداخته ونقاط ضعف و قدرت هریک از ان ها را بررسی کرده -پوش  مبدل باك  مبدل باك-پوش

ا را مورد بررسی جهت تصحیح ضریب قدرت را معرفی کرده و کارکرد ان ه DC – DCوسپس مبدل هاي  
  قراردادیم.

در فصل پنجم این پژوهش نیز مشکالت کیفیت توان شبکه هاي توزیع را بررسی کرده و در نهایت انواع 
  فیلترها را جهت بهبود کیفیت توان را معرفی کرده و طرز کار و عملکردشان را توضیح دادیم .
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  مقدمه:
بیش از سه هزار سال است  که انسان از انرژي باد استفاده می کند.اولین شواهد در مورد بهره برداري از 
انرژي باد را میتوان در ایران وچین مشاهده نمود.توربین هاي ساده اي که در ان زمان مورد استفاده قرار می 

براي تولید نیروي اً عمدت تم انرژي بادگرفتند عمدتا ازمحورهاي عمودي برخوردار بودند.تا اوایل قرن بیس
مکانیکی جهت پمپ کردن اب و یا خردکردن غالت استفاده می شد.با شروع انقالب صنعتی موتورهایی که از 
انرژي حاصل از اشتعال سوخت فسیلی استفاده میکردندجایگزین باد شدند تا به این ترتیب منبع توان با ثبات 

میالدي با اولین شوك  شدید قیمت  1970ش قرارگیرد.در اوایل دهه ي تري دردسترس صنایع رو به گستر
نفت باري دیگر انرژي باد مورد توجه قرار گرفت.هرچند این بار تمرکز براي تولید توان الکتریکی بودو نه توان 

ر مکانیکی.به این ترتیب امکان تامین منبع جایگزین و کم هزینه اي با استفاده از تکنولوژي هاي جدیدد
ستم یشبکه الکتریکی به عنوان ذخیره به وجود امد.اولین  توربین هاي باد براي تولید برق در اوایل قرن ب

میالدي به بعدقدم به قدم گسترش یافت. اما به دلیل  70ساخته شد.تکنولوژي ساخت توربین ها از دهه ي 
نرژي باددوباره به عنوان یکی از ا 1990افت مجدد قیمت نفت دواره به فراموشی سپرده شد در اواخردهه ي 

اصلی ترین انرژي هاي تجدیدپذیر در کانون توجه متخصصین امر قرار خواهد گرفت.طی دهه ي اخر قرن 
بیستم تقریبا در هر سه سال توان تولیدي از باد دوبرابر شده است.هزینه ي برق تولید شده از انرژي باد در 

  رسید و این روند همچنان ادامه دارد . 1980ر اوایل دهه ي این مدت تقریبا به یک ششم هزینه ي ان د
یک  1989تکنولوژي توربین هاي بادي نیز در ابعاد مختلف به سرعت در حال پیشرفت است.در اواخر سال 

سال  10متر بزرگترین توربینی بود که ساخته شده بود اما فقط  30کیلو واتی با روتوري به قطر  300توربین 
کیلو واتی  2000میالدي بسیاري از سازندگان تواناي تولید توربین هاي  2000نی در حدود سال بعد از ان یع

متر را داشتند و هم اکنون سازندگان در حال کار بر روي توربین هاي بادي با  80با روتوري به قطر حدودا 
  مگاوات هستند. 15توان 

در آمده است. انرژي هاي فسیلی مانند نفت ،  عرضه و تقاضاي انرژي در جهان به صورت یکی از مسائل روز
گاز و ذغال سنگ روزي تمام خواهند شد و با پایان یافتن آنها چرخ تمدن بشري که بستگی مستقیم به انرژي 
دارد متوقف خواهد گشت. این مسأله موجب شده که کشورهاي توسعه یافته صنعتی با جدیت هر چه بیشتر 

دید پذیر موجود در طبیعت مانند انرژي خورشید، باد، گرماي درون زمین و استفاده از سایر انرژي هاي تج
جزر و مد را مورد توجه قرار دهند. اخیراً پیشرفت هاي زیادي در مورد استفاده از انرژي باد حاصل شده است. 

نیز در دراز تواند از نظر اقتصادي  گذارد و می انرژي باد اغلب در دسترس بوده و هیچ نوع آلودگی بر جاي نمی
  .مدت قابل مقایسه با سایر منابع انرژي باشد
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 باد چیست ؟ 1-1
انرژي باد، انرژي حاصل از هواي متحرك می باشد. هنگامی که تابش خورشید بطور نامساوي به سطوح 
ناهموار زمین می رسد سبب ایجاد تغییرات دما و فشار می گردد و در اثر این تغییرات باد بوجود می آید. 
همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت وضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیري به مناطق قطبی انتقال 
می دهد که این امر نیز باعث به وجود آمدن باد می گردد. جریان اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده و 

انتقال حرارت کل در جهان می باشد. در مقیاس جهانی این جریانات اتمسفري بصورت یک عامل  %30عامل 
قوي جهت انتقال حرارت و گرما عمل می نمایند. دوران کره زمین نیز می تواند در برقراري الگوهاي نیمه 

  .دائم جریانات سیاره اي در اتمسفر، انرژي مضاعف ایجاد نماید

 : استفاده از انرژي بادتاریخچه ) 1-2
بشر از زمان هاي بسیار دور انرژي باد را به شیوه هاي مختلف بکار گرفته است. ایرانیان اولین کسانی بودند 

سال قبل از میالد مسیح براي آردکردن غالت از آسیابهاي بادي استفاده کرده اند  200که در حدود 
ن کشتی هاي خود روي رودخانه نیل استفاده کردند. در قرن .همچنین مصریان باستان از نیروي باد براي راند

هفدهم میالد، مردم هلند طرح پایه آسیابهاي بادي را بهبود دادند.همین امر باعث شد تا این کشور در زمره 
غنی ترین و صنعتی ترین کشورهاي اروپا قرار گیرد. برخی از کشورها آسیاب هاي بادي را براي آسیاب گندم 

پ کردن آب و قطع درختان استفاده کرده اند. در آغاز قرن بیستم اولین توربین هاي بادي سریع و و ذرت، پم
   .مدرن ساخته شد. امروزه فعالترین کشورها در این زمینه آلمان، ایتالیا، آمریکا، دانمارك و هند می باشند

  : مزایاي استفاده از انرژي باد. 1-3
  .ت که در نتیجه از میزان مصرف سوخت هاي فسیلی می کاهدعدم نیاز توربین هاي بادي به سوخ ▪
  رایگان بودن انرژي باد ▪
   توانایی تأمین بخشی از تقاضاي انرژي برق ▪
  کمتر بودن نسبی قیمت انرژي حاصل از باد در بلندمدت ▪
   تنوع بخشیدن به منابع انرژي و ایجاد سیستم پایدار انرژي ▪
   عدم نیاز به آب ▪
   ه زمین زیاد براي نصبعدم نیاز ب ▪
  ایجاد اشتغال ▪
  نداشتن آلودگی زیست محیطی ▪

  ناکارآمدیهاي استفاده از انرژي باد ●
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  :اثر منظره اي ▪
یکی از بزرگترین موانع بهره برداري از نیروي باد مسأله تأثیر زیست محیطی آن است. بسیاري از مردم 

باشند؛ بخصوص چون در نواحی  بوده و پر سر و صدا می گویند مولدهاي بادي از نظر ظاهري ناخوشایند می
زیباي خارج از مناطق شهري قرار دارند. اما باید گفت مولدي که سوخت آن زغال سنگ است، مسلماً پر سر و 
صداتر و زشت تر از دکلهاي آسیاب بادي خواهد بود. صداي متوالی توربین هاي دکلهاي آسیاب بادي براي 

رود. اکنون صداي این مولدها به کمک  باشند، یک موضوع مهم به شمار می آنها می کسانی که در نزدیکی
  .باشد اي قابل کنترل می ها و توربین هاي سه تیغه فناوري چرخ دنده

 : پرندگان ▪
.این صدمه می تواند به صورت کشته شدن ي ممکن است به پرندگان صدمه بزندفعالیت توربین هاي باد

رخورد با برج یا پره هاي روتو و یا از طریق بهم خوردگی تولید مثل یا استراحتگاه پرندگان در نتیجه ب
  .پرندگان در مجاورت توربین ظاهر شود

 : صدا ▪
مزاحمتی که صداي تولیدي توسط توربین هاي بادي ایجاد می نماید شاید مهمترین عامل محدود کننده 

. انتشار صوت توربین هاي بادي از اجزاء مکانیکی و نصب توربین هاي بادي در مجاورت نواحی مسکونی است
 .آیرودینا میکی حاصل می شود . سهم آیرودینامیکی صداي تولید شده تابعی از سرعت باد می باشد

 : تداخل مخابراتی ▪
توربین هاي بادي براي امواج الکتریستی در محیط ایجاد مزاحمت می نمایند. این امواج ممکن است که تحت 

وربین هاي بادي منعکس ،پخش و یا شکسته شده براي ارتباطات مخابراتی راه دور ایجاد تداخل تأثیر ت
 .نمایند

 : ایمنی ▪
حوادث مرتبط با توربین هاي بادي نادر بوده اما مانند سایر فعالیت هاي صنعتی پیش می آیند.در اکثر موارد 

  .که توربین هاي بادي را متوقف کننداین حوادث زمانی پیش آمده اند که تکنسین ها سعی کرده اند 
  : انواع توربین هاي بادي )1-4 

 : توربین هاي بادي مدرن را می توان به دو گروه تقسیم کرد
  بادي با محور افقی توربینهاي-1
  توربین هاي بادي با محور عمودي -2

توربین هاي بادي خانگی تشکیل شده است از یک موتور، یک ژنراتور، و معموال یک دنباله. در اثر عبور باد از 
کند و ژنراتور را به چرخش در  ها، روتور، انرژي جنبشی باد را گرفته و به حرکت چرخشی تبدیل می روي پره

سه پره متداول تر است. مقدار انرژي، که توربین تواند دو پره یا سه پره داشته باشد. روتور  آورد. روتور می می
می تواند تولید کند در درجه اول بستگی به قطر روتور دارد .اسکلت توربین متشکل از یک میله محوري 
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محکم است که روتور، ژنراتور و دنباله روي آن نصب شده است. وظیفه دنباله این است که جهت توربین را 
کیلو وات  300تواند نیازهاي یک خانه با مصرف وربین بادي یک کیلوواتی میهمیشه سمت باد نگه دارد. ت
  .کیلومتر بر ساعت است، تأمین کند5/22اي که سرعت متوسط سالیانه باد ساعت در ماه را در منطقه

شبکه قدرت ” توان آنها را به یک  توان از توربین هاي بادي با کارکردهاي مستقل استفاده نمود، و یا می می
توان با یک سیستم سلول خورشیدي ترکیب کرد. عموماً از توربین هاي  وصل کرد یا حتی می“ تسهیالتی 

ها و  کنند ، هرچند که در مناطق بادخیز مالکین خانه مستقل براي پمپاژ آب یا ارتباطات استفاده می
  .توانند از توربین ها براي تولید برق استفاده نمایند کشاورزان نیز می

سازند و بدین ترتیب یک  تعداد زیادي توربین را نزدیک به یکدیگر می اس کاربردي انرژي باد، معموال ًدر مقی
  .دهند مزرعه بادگیر را تشکیل می

  انواع کاربرد توربین هاي بادي  1-5
   :الف) کاربردهاي غیرنیروگاهی شامل

  آبکش جهت پمپ هاي بادي  ▪
   دور افتادهـ تأمین آب آشامیدنی حیوانات در مناطق 

  ـ آبیاري در مقیاس کم
  ـ آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان

   ـ تأمین آب مصرفی خانگی
   ـ کاربرد توربینهاي بادي کوچک بعنوان تولید کننده برق

  جزیره ها مصرفی ـ تأمین برق 
  ـ شارژ باتري

   ، صنعتی و یا کشاورزينیروگاههاي بادي منفرد جهت تأمین انرژي الکتریکی واحدهاي مسکونی، تجاري ▪
  . مزارع برق بادي جهت تأمین بخشی از تقاضاي انرژي برق شبکه ▪
  :از انرژي باد بررسی اقتصادي استفاده 1-6

ترین راه براي تهیه  امروزه تکنولوژي استفاده از انرژي باد در بسیاري از کشورها در دسترس بوده و ارزان
خیص داده شده است. بهاي انرژي تولید شده به عوامل محیطی و الکتریسیته از مشتقات انرژي خورشیدي تش

عملی و نیز نوع ماشین بکار گرفته شده بستگی دارد. با بررسی هاي مختلفی که در زمینه قیمت استفاده از 
دهد که گر چه هزینه ماشینهاي بادي با بزرگی و نیز ازدیاد توان  انرژي باد انجام گرفته است، نشان می

کند .الزم به یاد آوري است  ها افزایش می یابد، ولی بهاي هر کیلو وات انرژي آنها کاهش پیدا میتخمینی آن
که در انتخاب دستگاه هاي بزرگ محدودیت هایی وجود دارد. مثال اگر سرعت انتهایی پره ماشین بادي به حد 

شود.عالوه بر  شین میسرعت صوت و یا بیشتر برسد سبب گرم شدن و فرسودگی و از کار افتادن سریع ما
اینکه باید سعی شود تا ماشین هاي بادي هزینه اصلی (هزینه ساخت روتور ، دکل و ..) کمتري داشته باشند 
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اي دارند نصب شوند و ماشین براي سرعت باد عملی تنظیم  و بایستی در محل هایی نیز که باد قابل مالحظه
شود. ماشین هاي معمولی  اد کار کند، گرانتر تمام میشده باشد. تهیه ماشینی که براي تمام سرعت هاي ب

روند و همراه با سایر دستگاه  بادي اصوالً براي جلوگیري از مصرف سوخت هاي دیگر در ایام وزش باد بکار می
شود. اگر از ماشین بادي بصورت تنها منبع انرژي استفاده شود، باید  آنها استفاده می زهاي تولید انرژي نیز ا

خیره ، ذدستگاه هاي ذخیره انرژي در کنار ماشین هاي بادي بکار گرفته شوند. با اضافه کردن دستگاه هاي 
   .بهاي برق تولیدي ممکن است به مراتب افزایش یابد

ه ها و درآمدهاي طرح، مدت زمان برگشت سرمایه، قیمت انرژي الکتریکی در ارزیابی نیروگاههاي بادي، هزین
تولیدي و نرخ بازده داخلی سرمایه، شاخص هاي نهایی براي مقایسه کامل مؤلفه هاي مختلف می باشند. از 

م عرضه انرژي الکتریکی توسعه پایدار را تعقیب می کنیم باید تمام هزینه ها و تآنجا که براي گسترش سیس
افع اجتماعی هر مولد را مدنظر قرار دهیم. باید در نظر داشت از بین صرفه هاي اقتصادي و غیر اقتصادي من

تنها هزینه دفع آالینده هاي زیست محیطی و تصفیه گازهاي مضر متصاعد از نیروگاههاي فسیلی می تواند 
اثرات زیست محیطی آالینده ها  بصورت کمی در محاسبات وارد شود. این هزینه ها در واقع در برگیرنده تمام

ها و سایر گازهاي سمی، آلودگی آب و خاك و ایجاد باران ندر کوتاه مدت و بلندمدت از قبیل تولید هیدروکربو
  .هاي اسیدي و تولید گازهاي گلخانه اي می باشند

است. برق تولید در ضمن هزینه تولید برق از انرژي باد در دو دهه گذشته بطور قابل مالحظه اي کاهش یافته 
سنت  5سنت براي هر کیلووات ساعت بوده اما اکنون به کمتر از  30، 1975شده توسط انرژي باد در سال 

رسیده است. توسعه توربین هاي جدید قیمت را نیز کمتر خواهند کرد. همچنین در دنیا پنج کشور آلمان، 
کل ظرفیت نصب توربین هاي بادي در دنیا تا آمریکا، اسپانیا، دانمارك و هند پیشتاز دیگران می باشند و 

   .گیگاوات می باشد 616/47میالدي برابر  2004پایان سال 
خورشیدي  1381میالدي برابر با  2002در ضمن کل سرمایه در گردش صنعت انرژي باد جهان در سال 

بر کیلووات برآورد می دالر  1000میلیارد یورو بوده است. قیمت سرمایه گذاري انرژي باد در حدود  7برابر 
دالر آن به هزینه تجهیزات و مابقی به هزینه هاي آماده کردن سایت و نصب و راه  750شود که در حدود 

اندازي مرتبط می شود. در چند سال اخیر با بزرگتر شدن سایز توربین هاي تجاري، قیمت سرمایه گذاري 
و اجتماعی مختلفی را به همراه دارد که از جمله آنها کاهش یافته است. صنعت انرژي باد منافع اقتصادي 

  :مهمترین آنها عبارتند
   اجتماعیي ها نداشتن هزینه ▪

این هزینه ها در تمام گزینه هاي متعارف انرژي (فسیلی) وجود دارند، لیکن علیرغم مبالغ قابل توجه آنها 
این هزینه ها را به  (WWEA) معموالً در بررسی هاي اقتصادي لحاظ نمی شوند. انجمن انرژي باد جهان

   .کوه یخی تشبیه کرده است که حجم عظیم و ناپیداي آن در زیر آب قرار می گیرد
  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  نتیجه گیري :
با وجود این که در تمام جهان استقبال از توربین هاي بادي بزرگ به عمل می اید و علی رغم این که با 
افزایش سایز توربین هاي بادي از موقعیت اقتصادي بهتري برخوردار می شوند اما هنوز هم توربین هاي 

صارف کوچک توربین هاي کوچک کاربرد خود را از دست نداده اند در نقاط بادخیز با جمعیت هاي کم و م
بادي کوچک می توانند گزینه ي مناسبی باشند به ویژه در مناطق دور افتاده که با مشکالت حمل و نقل 
سوخت درگیر هستند. بنابراین شایسته است که به جاي مصرف انرژي هاي تجدیدناپذیر از انرژي هاي پاك و 

معماري  .فاده نماییم و ایجاد معماري سبز نماییم تامین برق منازل استتجدیدپذیر مثل انرژي بادي براي 
سبز یا معماري پایدار یکی از گرایش ها و رویکرد هاي نوین معماري است که در سال هاي اخیر مورد توجه 

معاصر جهان قرار گرفته است. این معماري که برخاسته از مفاهیم توسعه زیادي از طراحان و معماران  عده ي
پی سازگاري و هماهنگی با محیط زیست یکی از نیازهاي اساسی بشر در جهان کنونی  پایدار می باشد در

است . هدف از ایجاد ساختمان هاي سبز بهبود یافتن اب و هوا و جلوگیري از اتالف انرژي مصرف شده جهت 
اختار سرمایش و گرمایش و جلوگیري از اثرات منفی ساخت وساز بر محیط زیست است.بنابراین با توجه به س

و عملکرد توربین هاي بادي که در این پژوهش بررسی کردیم برآنیم که هرچه بیشتر براي تولید انرژي برق 
  در منازل از منابع انرژي تجدیدپذیر  مانند انرژي بادي با استفاده از توربین هاي بادي بهره ببریم.
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