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استفاده از انرژی باد در ساختمان
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انرژی باد
حاصلکهزمینکره یسطحیکنواختنیمگرمایجذبوسیله یبهباد.استحرکتحالدرهوایباد

.می آیدوجودبهاستخورشیدعملکرد

طوربهراخورشیداشعه یشده اند،تشکیلمتنوعآبیوخشکیسازنده هایاززمینسطحآنجاییکهاز

ازسریعترخشکیسرزمین هایرویهوایمی تابد،روزطولدرخورشیدوقتی.می کنندجذبیکنواخت

.می شودگرمآبیسرزمین هایرویهوای

می گیردراآنجایآبرویسنگین تروخنک ترهوایومی رودباالوشدهسبکخشکیرویگرمهوای

.می سازدرامحلیبادهایفرآینداینکه

.می شودبرعکسبادجهتمی شود،خنکآبرویهوایازسریعترخشکیرویهوایکهآنجاازشبدر

انرژیعمنبراآنشد،خواهدتولیدپیوستهطوربهمی تابد،زمینبهخورشیدکهزمانیتابادکهآنجااز

.می نامندشوندهتجدید
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ایشیوه هبهرابادانسان هاتاریخ،طولدر.می شودبردهکاربهبرقتولیدبرای"عمدتابادانرژیامروزه

خودی هایکشتراندنبرایبادنیرویازباستانمصریانپیشسالهزارپنجازبیش.برده اندکاربهمختلف

 هایآسیاب.ساختغالتکردنآسیاببرایرابادیآسیابانسان،آنازبعد.کردنداستفادهنیلرودروی

ویافتهجریاننازکیمانندورقهتیغه هایرویباد.کنندکارمی توانندمی کنند،کمرابادسرعتچونبادی

ه یمیلبهتیغه ها(هواپیماهایبالرویبادتاثیرمانند)می شودآنهاچرخشباعثومی کندبلندراآنها

.می کندتولیدالکتریسیتهوچرخاندهرابرقمولدفیزیکآنواستمتصلهدایت

.باشدساعتبرکیلومتر23حدودبادسرعتکهاستمحلیبادیدستگاهساختیانصببرایمحلبهترین

دمولدستگاهیککهدر حالیمی کند،تبدیلبرقبهرابادمتحرکانرژیدرصد40تا30بادیماشین های

.دمی کنتبدیلاستفادهقابلالکتریسیتهبهرازغالشیمیاییانرژیدرصد35تا30حدودسوز،زغال
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بادیمکانیزم پیدایش باد و انواع کاربردهای انرژی
فراتمسهوایشدنگرمموجبزمین،توسطخورشیددریافتیتشعشعات

شگرمایاینشدت.کندمیحرکتباالسمتبههوادلیلهمینبهوشده

ن؛قطبیاطرافهوایازبیشترتابد؛میعمودخورشیدکهجاییاستوا؛در

اطرافهوایوبودخواهدباشد؛میتندخورشیدتابشزاویهکهجایی

دمازایشافباهوادانسیته.گرددمیگرمکمتراستواهوایبهنسبتقطبین

وکردهحرکتباالسمتبهاستواسبکترهوایبنابراینوکردهپیداکاهش

گردیدهناحیهایندرفشارافتموجبعملاین.گرددمیپخشاطرافدر

.گردندجذباستواسمتبهقطبینازسردهوایگرددمیموجبو
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آبوهادریارویهوایازسریعترخشکسرزمین هایرویهوایمی تابد،روزطولدرخورشیدوقتیهمچنین

اینهکمی گیردآنراجایآبرویترسنگینوترخنکهوایورفتهباالخشکیرویگرمهوای.می شودگرمها

از،شبدر.وزدمیبادساحلسمتبهدریاسمتازروزکهمعناستآنبهاینمی سازدرامحلیبادهایفرآیند

علتهببادبنابراین.می شودبرعکسبادجهتمی شود،خنکآبرویهوایازسریعترخشکیرویهواکهآنجا

.آیدمیوجودبهزمینسطحبهخورشیدیکنواختغیرتابشازآمدهوجودبهفشارگرادیان
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نکوبیدغالت،کردنآردها،رودخانهوچاههاازآبپمپاژالکتریسیته،تولیدجهتبادیانرژیازامروزه

هایینتوربدربادیانرژیازرایجاستفاده.نموداستفادهتوانمیاینهانظیرمواردیوخانهگرمایشگندم،

.شوندمیگرفتهبکارالکتریستهتولیدمنظوربهوبادی

بادیتوربینکاربردهای

شبکهازمنفصلکاربردهای

باتریشارژ•

افتادهدورنواحیدرتوانتولید•

موقتیپایگاههاینیازموردانرژیتامین•

تفریحیقایقهایبرایموردنیازبرقتامین•

متصل به شبکهکاربردهای 

های بادی منفردتوربین •

بادیمزارع •
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تاریخچه انرژی بادی
(  سال بعد از میالد مسیح1300سال قبل از میالد مسیح تا 1000)آغاز استفاده از انرژی باد

هاپرهدندرآورحرکتبهبرایسادهوسبکقطعاتازاستفادهبهراتکاملیسیریکبادیانرژیتاریخچه

ادمووسبکقطعاتازاستفادهتااستگرفتهپیشسنگینقطعاتجایبهدرگ،نیرویبوسیله

نیرویکهپنداشتاینگونهنبایداما.کندپیدارواجامروزیمدرندوراندربازدهپرایرودینامیکی

بودهناختهناشباستانیانبرایوباشدمیجدیدمفهومیک(گرددمیهواپیماپروازباعثکهنیرویی)لیفت

ولوژیتکناینواستبادیقایقهایدرکاربردبهمربوطبادانرژیازشدهشناختهاستفادهاولین.است

.داردبادیآسیابهایتوسعهدرمهمیبسیارنقش
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بآپمپاژبرایآسیابهااینازاستفادهاولینظاهرا

یرازنیستمعلومآنکاردقیقنحوهولیاستبوده

ودموجآسیابهااینازنقاشییاوطراحیگونههیچ

اینطراحیبهمربوطمستنداتنخستین.نیست

که.دباشمیایرانیانبهمربوطنیزبادیآسیابهای

چوبجنسازآنهابادبانهایاصطالحایاآنهایپره

ودیعممحوریکبهافقیتیرهایباکهبودهنییاو

:زیرشکلمطابقشدندمیمتصل
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وشدهمستنداستفادهاولینغالتنمودنآسیاب

هکطوریبه.باشدمیبادیآسیابهایسادهبسیار

شدهمیمتصلعمودیمحورهمانبهآسیابسنگ

لداخدرمعموالبادیآسیابقسمتهایکلیه.است

ورودیواندشدهمیمحصورساختمانیک

ادبتاداشتهبازیفضایبادوزشجهتدرساختمان

.شودهدایتداخلسمتبهبتواند
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یلدل.اندبودهافقیمحورنوعازاروپاغربدربادیآسیابهایاولین

یافقمحوربهایرانیانعمودیمحوربادیآسیابهایطراحیتکامل

اروپائیانچرخآبکهداردوجودهمواقعیتایناما.نیستدستدر

رایتکنولوژاینآنهاظاهراواستداشتهافقیمحورباپیکربندی

دیگرییکو.اندگرفتهخدمتبهنیزخوداولیهبادیآسیابهایبرای

ابسیستمهایدردرگنیرویراندمانکهباشداینشایددالیلاز

رجهایب.استعمودیمحورباسیستمهایازباالتربسیارافقیمحور

آسیابهای.گرفتخودبهجدیدیطراحی13قرندربادیآسیابهای

بودهدوارکالهکیصورتبهکهسنگیبزرگبرجهایباالیبربادی

گردیدمینصبهاپرهپشتدرنیزبادنماشدندمینصب

(  بعد از میالد مسیح1300-1875)آسیابهای بادی در غرب جهان

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

لتشکیمختلفطبقهچندازساختندهاهلندیکهبرجی

قهطبغالت،ذخیرهطبقهجملهازطبقاتیشاملکهبودشده

ئینپاطبقهوآسیابسنگطبقهکاه،بردنبینازمخصوص

بادیایآسیابهاین.استبودهآسیاببانزندگیبرایمحلیکه

باودستیصورتبهبایستمیکهبودندشدهطراحیطوری

دباسمتبهبودهآنهاهایپرهپشتدرکهاهرمیفشاردادن

.چرخیدندمی
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آسیاباولینمیالدی19قرناواخردرکنونتا1888سالازبادیآسیابهای

میالدی1888سالدربادیآسیاباین.گردیدطراحیبرقتولیدبرایبادی

Charlesتوسطاوهایوکلیولنددر F. Brushاینروتورهای.شدساخته

بهآنچرخاندنبرایجانبیاهرمیککهبودهمتر17قطربهبادیآسیاب

و50:1بتنسباگیربکسیکهبودهبادیآسیاباولینو.استداشتهبادسمت

RPMبامستقیمجریانژنراتور نسبیموفقیتوجودبا.استداشته500

وکمسرعتدرمحدودیتهاییولیسال20مدتدربادیآسیاباین

اینتولیدیبرقمیزان.داشتوجودبرقتولیدبرایروتورباالیاستحکام

ابمدرنبادیتوربینهایمقابلدرمتری17روتورباکیلوواتی12بادیآسیاب

انزمایناز.باشدمیناچیزبسیارکیلوواتی100تا70ظرفیتوروتورقطراین

.شدندبادیهایآسیابجایگزینبادیتوربینهاینامکهبود
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معماری و باد
ونلطیف تریتامی ساختند،خویشمجموعه هایواردرامطلوببادایرانیمعماراندور،بسیارروزگاراناز

اکنسعنصرباد،.کنندجاسازیبناکالبددرآنپویایشکلبهرااساطیریعنصرمحسوس ترینغیر

انمعماردرایتگرداند،حسقابلنشینانکالبدبرایراآنتامی اندازدگردشبهفضادررااساطیری

درکهاستحالیدراین.استقابل توجهباستانروزگارانازبنادرهواساکنعنصرسازیآشکاردرایرانی

ورهاسطایران شهر،اقلیمیوضعیت.استمقدسعناصرسایرازکمترباداسطورهظهورهنری،آثاردیگر

سالماازپیشدرکه وآتشآببرخالفهمآنمی دهد،بروزایرانیانابنیه یدرکاربردیصورتیبهراباد

کهرانآفقطونمی دارندپابربناییبادهاالهه یستایشبرایباستانایرانیان.دارندتجریدیحضوری

.می اندازندجریانبهمادهارکانسایرمجاورتدروبنادراستحیاتازنمادی
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پتانسیل انرژی بادی در ایران
مساحتباایران.استشدهواقعآسیاغربجنوبدروفالتغربیبخشدرایراناسالمیجمهوری

99/39تا25شمالیعرضودرجه99/63تا44شرقیجغرافیاییطولبینمربعکیلومتر1648195

.استپوشاندهکوهستانینواحیراآنمساحتازنیمیازبیشوگرفتهقراردرجه

یبارندگومعتدلهوایوآبدارایایرانشمالینواحی.روبروستزیادیهواییوآبتنوعباکشوراین

د،سرفصولدرایرانغربینواحیهوایوآب.استگیالناستانغربینواحیدرویژهبهمالحظهقابل

،استبیشتررطوبتوهوادمایجنوبی،نواحیدر.استمعتدلوخشکگرم،فصولدرومرطوبوسرد

دماوزانةرتغییراتواستناحیهاینهواییوآبمشخصاتازمعتدلزمستانهایوگرمبسیارتابستانهای

الحظةمقابلتغییراتبابیابانیهوایوآبدارایشرقیجنوبوشرقینواحی.باشدمیمحسوسکمتر

عاتاطالوجودنمود،استفادهبرقتولیدجهتموجودبادمنابعازبتواناینکهبرای.استروزطولدردما

.استضروریبادینیروگاهاحداثجهتنظرموردمنطقةبادپتانسیلخصوصدراعتمادقابلباد
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میهمفرابادیهایتوربینازبرداریبهرهگسترشجهتمناسبیبستربادخیز،مناطقوجودبهتوجهباایراندر

مذکورهپروژکهاستبودهکشوربادیاطلستهیهبادیانرژیزمینهدرشدهانجامهایپروژهمهمترینازیکی.باشد

.رددگمیمحسوببادانرژیصنعتدرملیهایپروژهازیکیعنوانبهوگرفتهصورتایراننوانرژیهایسازماندر

ظرفیتمیزانکشور،مختلفمناطقدروایستگاه60ازدریافتیاطالعاتاساسبروشدهتهیهبادیاطلسطبق

الاستحصقابلانرژیمیزانگرفته،صورتهایبینیپیشپایهبر.باشدمیمگاوات60000حدوددرسایتهااسمی

هزمیندرکشورتوجهقابلپتانسیلمویدکهشودمیزدهتخمینمگاوات18000بربالغاقتصادیلحاظازکشوربادی

.باشدمیبادیانرژیصنعتدرگذاریسرمایهبودناقتصادیهمچنینوبادینیروگاههایاحداث

بروواستداشتههمکاریمشاورعنوانبهنیزآلمانالمایرشرکتایراندربادیسنجیپتانسیلپروژهانجامدر

.استگردیدهبرآوردمگاواتهزار100حدوددرکشوردراستحصالقابلبادیپتانسیلمذکورشرکتمطالعاتاساس
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ایرانینقش باد در معماری 
وپذیردتجدیانرژیاینازبهینهاستفادهسمتبهراطراحانومعمارانازبسیاریباد،ازشدهتولیدانرژیونیرو

بهکهستاگرفتهصورتبادیآسیاب هایساختبابار،اولینبرایبادانرژیازاستفاده.می نمایدتشویقپرقدرت

بهوتاسبودهتوجهموردبسیارباداسطورهازبهینهاستفادهایرانیمعماریدر.استشدهداده نسبتایرانیان

.استمی گرفتهقراراستفادهموردبادخورهاوبادخان هابادگیرها،ایجادهمچونمختلفیروش های
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بامبریبرج هایصورتبهاست،داشته ایرانبومیمعماریمختلفبناهایخنکیوتهویهدرعمده اینقشکهبادگیر

بهوی کردمهدایتفضاداخلبهوگرفتهرامطلوببادکهاستبودهترتیباینبهعملکردشومی شدساختهبناها

هداشتموثرینقشمرطوبویاگرمخشکوگرمهایاقلیمدرهوادمایکاهشدرسرمایشیسیستمیکعنوان

نقشهواسازیخنکدرشکلدوبهایرانیتمدنسمبلومحیطباهماهنگعنصریعنوانبهبادگیرها.است

یگردبرخیومی شدندداخلفضایتهویهوخنکیموجبهواجابجاییطریقازفقطآنهاازبعضیداشتند،موثری

.می دادندانجامراعملایننیزتبخیرطریقازهوا،جابجاییبرعالوه

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

استفاده از توربین بادی در آسمان خراش ها

برج چرخان داوینچی دبی 
Dynamicشرکتدبیداوینچیچرخانبرج Architectureدنیاسرتاسردرپویاییودواربرجهایی

دیویدمنابهمعماریتوسطپویابرجاین.می شودساختهدبیدرشرکتاینپروژهاولینکهکردهطراحی

طراحیمدول12دارایکهداشتخواهدطبقه68متری313آسمانخراش.شده استطراحیفیشر

،می باشدمختلفمساحتهایباآپارتمانهاییاداری،دفاترستاره،6هتلیکدارایبرجاین.استمختلف

طبقهمانهدرماشینپارکینگداشتنقابلیتویالهراند،شدهطراحیبرجباالیدرکهویالپنجبه عالوه

PentHouseسقف.می کنندپیداراانتقالامکانمخصوصیآسانسورهایتوسطکهداشتخواهدنیزرا

.بودخواهدداراراعربیمجالسبرایفضاییوسبزحیاطیشنا،استخرقبیلازامکاناتیهمچنین
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360چرخشآهستگیبهاستقادرانفرادیصورتبهطبقههر

چرخشسرعتباشد،داشتهلحظههردرخودمرکزحولدرجه

ردحرکتاینبصورتی کهبرسدهمدقیقهبرمتر6بهمی تواند

به طور.نیستاحساسقابلبیرونبهکردننگاهبدونداخل

ایندروانجامدمیطولبهروز7طبقههرچرخشمتوسط،

جبرچرخش.داشتدبیشهرسراسربهکاملدیدیمی توانمدت

شمانهارصرفبرایفرضاًکهمیسازدفراهمراامکاناین

داشتهخوددیددررانخلجزیرهجملهازمتفاوتیمنظرهای

یکدرساکناهالیفرمانطبقمی تواندچرخشاین.باشید

بضریکازمی توانطبقاتحرکتهماهنگیبرای.باشدطبقه

.کرداستفادهطبقههرچرخشبرایکلیآهنگ
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بیندرکهبادیتوربینهایازراخودانرژیپویا

باطرفیازمی کند،تأمینگرفته اندقرارطبقاتش

یانرژبرجباالیدرخورشیدیسلولهایقرارگیری

.می شوداضافهبادینیروهایبهنیزخورشیدی

یتقریببطوریکسالدرانرژیهااینبهایمجموع

قادرتوربینهر.استدالرمیلیون7معادلارزشی

تولیدمگاوات0٫3معادلالکتریسیته اینیرویاست

نیرویعمودیومعمولیبادیتوربینهر).کند

(.می کندتولیدمگاوات1٫5-1تقریبی

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

1،200،000بهنهایتدرتوربینهرنیروهایکردنجمعبادارد،بادساعت4،000سالیانهدبیمطالعاتطبق

24،000حدوددردبیدرخانوادهیکسالیانهمصرفمتوسط.رسیدخواهیمانرژیساعتکیلووات

در.کندتأمینراخانوار50انرژیمی تواندتوربینهرترتیببدین.می شودزدهتخمینساعتکیلووات

چهارحساباینباکهبودهمفروضمسکونیآپارتمان200دبیدرDynamicArchitectureبرجطراحی

انرژیاستممکننهایتدرروالهمینطبق.می کندکفایتالکتریکیاحتیاجاتتأمینبرایتوربین

مصرفبههاانرژیاینکهشدهگرفتهفرضطراحیدرکهشودبیشتربرجمصرفیانرژیازتوربینهاتولیدی

صوتیآلودگیهایبردنبینازبرایکهاستگونه ایبهساختمانمدرنطراحی.برسدنیزبرجهمجواریهای

.شده استاستفادهکربنفیبراز
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اساسبرقبیلاینازبرجهاییمانندبرجاینطراحی

دراست،طبقاتکنسولهایومرکزیبتنیهسته

ارقرتأسیساتیوعمودیارتباطیهایمرکزیهسته

بقهطهربرگرفته،درراآن هابتنیاستوانه ایکهدارد

کیکبرشهایمانندقطعاتیازمجزاصورتبه

پیش ساختهکامالًقطعاتاینکهشدهتشکیل

ابکهاستصورتبدینقطعاتایننصبهستند،

ریلدوواستوانهباالیدرجرثقیلیکقرارگیری

هاریلرویبرتکتکقطعاتبرج،ارتفاعدرعمودی

.ندمی کبازرابعدیقطعهجایچرخشباورفتهباال

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

یپروژه هایصورتی کهدرساخت،رابرجاینمی توانانسانینیروینفر90باتنهاکهکردهادعابرجسازنده

سیستماینباطبقههرساخت.دارندزمانیکدرکارنیروی2،000بهاحتیاجحداقلقبیلایناز

طبقهیکساختدبیمعمولپروژه هایدرصورتی کهدردارداحتیاجکاریزمانروزسهپیش ساخته

یناولشدهگفتهامانشده استمنتشرهنوزپویابرجاولینساختزمان.میبردزمانهفتهسهحداقل

جنوبکیلومتری35درواقع)علیجبلدربراحتیبرجپیش ساختهقطعات.بودخواهددبیدرساختمان

بودخواهندپروژه هاییچنینشاهددیگربزرگشهر11نهایتدر.شدخواهندنصبوتولید(دبیغربی

.هستندلیستایندرتوکیوونیویورکمیالن،مسکو،:مانندمعروفیشهرهایکه
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برج رودخانه پرل در چین
نشدهکاملآنساختواستساختحالدردنیاست،سبزخراش هایآسمانازدیگریکیکههمبرجاین

ادیبتوربین هایساختماناینبدنهدر.می کنددروخودطولدررابادکهشدهطراحیطوریبرجاین.است

بادکهستاشبیهپیکرغولبالیکبهدورازبرجاین.کندتولیدانرژیباداینازاستفادهباتاشدهطراحی

ساختماناین.می داردنگاهخوددرونهمراسرماوگرماساختماناین.می دهدعبورخودطبقه71میانازرا

.می شودافتتاح2009سالدر

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

دبی-برج خانه آفتاب
خورشیدیانرژیتابلویهزار 4برجایندر.کندکاربهشروعبرجایندراستقراردبیبین المللیمالیمرکز

هناحیدواینازبرجاینبرق.استشدهتعبیهآنشمالدرکیلوواتی225بادیتوربینسهوجنوبیبخشدر

.می شودتامین
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انگلیس-برج منچستر
تابلویهزار 7برجاینساختماندر.استبرتردیگریبرجهرازخورشیدیانرژیونیروجذبنظرازبرجاین

انرژیدرصد 10می تواندبرجاین.استشدهتعبیهسقفدربادیتوربین24وخورشیدیانرژیجذب

.کندتامینخودشرامصرفی اش

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

برج انرژی دبی
بیدسبزوزیست محیطیبرجبلندترینبرودپیششدهطراحیکهآنطورطبقه68برجاینساختکاراگر

تنهابادیتوربین.داردعهدهبهراآنانرژیتولیدبرجاینفرازبرمتری70بادیتوربینیک.شدخواهد

بهراآنانرژیتولیدسیستمازدیگریبخشهمخورشیدنورجذبتابلوهایبلکهنیست،برجاینامتیاز

.دارندعهده
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فناوری انرژی بادی در خدمت صنعت معماری شهری
ولیدتمنظوربهبادیهایتوربیندرهواشدهتقویتیاطبیعیجریانازاستفادهمفهومبهبادیانرژی

یمفسیلیهایسوختمقابلدرهزینهکمومناسبجایگزینیکبادی،انرژی.باشدمیالکتریکیانرژی

راختلفمشرایطدراستفادهامکانآنبودنپذیرجبرانجهتبهوبودهباالبسیارراندماندارایکهباشد

ادیبمزارعایجادبهمنجربادییهاتوربینازاستفادهتوسعهاروپایی،هایکشورازبسیاریدر.دارد

حلمیکدرخاصآرایشباهمکناردرکوچکوبزرگبادیتوربینزیادیتعدادشاملکهاستگردیده

.باشدمیانرژیتولیدمستعد

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

شهریانرژی بادی برای محیط های 
هایانرژیتولیددرصدی22٫1چالشاروپااتحادیهپذیرتجدیدهایانرژیمدیریتسازمانکهزمانیاز

آنجاییازگرفت،نظردرسبزقارهبرایرامیالدی2010سالتاپذیرتجدیدهایانرژیازاستفادهباالکتریکی

زیرهجصورتبهخروشیدیوبادیمزارعایجادامکانوبودهمحدودبسیارقارهایندرشهرهابینفاصلهکه

هاییانرژازاستفادهدرانرژیزمینهدرفعالهایشرکتبینشدیدیبسیاررقابتوعالقهندارد،وجودای

یستمسازاستفادهشاملابتداییهایتکنولوژیبیشتر.آمدبوجودشهریمدرنهایمحیطدرپذیرتجدید

ولیدتوهاشرکتازاینبرخیاخیر،سالیانطیدروجود،اینبا.بودفوتوولتاییکوگرماییخورشیدهای

کهداندادهتوسعهشهریهایمحیطبرایرابادیانرژیازگیربهرههایسیستمازمختلفیانواعهاکننده

زمرهدریشهربادیهایتوربین.باشدمیطبیعیتهویههایسیستموبادیتوربینوبادیهایمکندهشامل

تجدیدوپاکانرژیتولیدآنماحصلکهگیرندمیقرارپذیرتجدیدانرژیتولیدکوچکسایزتکنولوژی

.باشدمیایخانهگلهایگازتولیدکاهشجهتدرهزینهکموپذیر
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صبنقابلنوعازمقالهایندرنظرمدهایتوربین

دباشمیمرتفعنیمههایساختمانسقفرویبر

،مسکونیمحیطهایدرهاسختمانازنوعاینکه

نوعاین.دارندوجودوفوربهعمومیوآموزشی

درعمودیمحوروافقیمحورنوعدودرهاتوربین

نمایوبامپشتقسمتتریناستفادهبی

رپبهرافضاهااینوشوندمینصبهاساختمان

.نندکمیتبدیلساختمانقسمتترینمندبهره

(        پژوهش یوعلمیجامعپایگاهبزرگترین)کالجایران www.iranclg.ir

دمانرانباد،زیادسرعتوشدهنصبهایتوربینباالیارتفاعبهتوجهباشهر،خارجهایمحیطدر

دردیدشبادهایوجودعدمبهتوجهباکهداردوجودباوراینوباشدمیباالبسیارهاتوربینکاری

دینبهاتوربیناینکارمکانیزمباشد؟میمناسبهاتوربیناینراندمانچطورشهریهایمحیط

هکهنگامیطبیعیطوربهکهداردوجود”ایدیوارههایگرداب“نامبهایپدیدهکهاستشکل

سرعتنهایتبابامپشتباالیدرومیگیردشتابمیکندعبورساختماننمایکنارازهوا

نبیشتریداشتنبهمنجرمحلایندرتوربینمحوردادنقرار.میزنددوررانظرمدساختمان

.بودخواهدبادازالکتریکیانرژیتولیدبرایراندمان
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شماهتوجازتشکربا
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