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انرژی باد انرژی باد چیست ؟

برای گستردگی نیاز انسان به منابع انرژی همواره از مسائل اساسی مهم در زندگی بشر بوده و تالش:مقدمه

ار غارها می دستیابی به یک منبع تمام نشدنی انرژی از آرزوهای دیرینه انسان بوده است، از نقوش حک شده بر دیو

وبی شناخته و توان دریافت که بشر اولیه توانسته بود نیروی ماهیچه ای را به عنوان یک منبع انرژی مکانیکی به خ

یرویی ولی از آنجایی که این نیرو بسیار محدود و ضعیف است انسان همواره در تصورات خود ن. از آن استفاده کند

این موضوع را می توان در . تمام نشدنی را جستجو می کرد که همواره در هر زمان و مکان در دسترس باشد

تمدن بشری ، کم کم با پیشرفت. داستانهای مختلف که ساخته تخیل و ذهن بشر نخستین بوده ، به خوبی دریافت

رژی و اما به دلیل افزایش روز افزون نیاز به ان. چوب و پس از آن ذغال سنگ ، نفت و گاز وارد بازار انرژی گردیدند

گر استفاده محدودیت منابع فسیلی از یک سو افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سوزاندن این منابع از سوی دی

.از انرژی های تجدید پذیر را روز به روز با اهمیت تر و گسترده تر نموده است

کلیاتی درباره انرژی باد

نده و غیر انرژی باد نظیر سایر منابع انرژی تجدید پذیر از نظر جغرافیایی گسترده و در عین حال به صورت پراک

.  نداردانرژی باد طبیعتی نوسانی و متناوب داشته و وزش دائمی. متمرکز و تقریبا همیشه در دسترس می باشد

.دهزاران سال است که انسان با استفاده از آسیابهای بادی ، تنها جزء بسیار کوچکی از آن را استفاده می کن

ار می این انرژی تا پیش از انقالب صنعتی به عنوان یک منبع انرژی ، به طور گسترده ای مورد بهره برداری قر

باال، جایگزین گرفت، ولی در دوران انقالب صنعتی ، استفاده از سوختهای فسیلی به دلیل ارزانی و قابلیت اطمینان

فت و گاز در این دوره ، توربینهای بادی قدیمی دیگر از نظر اقتصادی قابل رقابت با بازار انرژیهای ن. انرژی باد شد

ت دو شوک بزرگ نفتی ، ضربه بزرگی به اقتصاد انرژی های حاصل از نف۱۹۷۸و ۱۹۷۳تا اینکه در سالهای . نبودند

ی قیمت به این ترتیب هزینه انرژی تولید شده بوسیله توربینهای بادی ، در مقایسه با نرخ جهان. و گاز وارد آورد

. انرژی بهبود یافت 

ی مختلف پس از آن مراکز و موسسات تحقیقاتی و آزمایشگاهی متعددی در سراسر دنیا به بررسی تکنولوژیها

مایالت به عالوه این بحران باعث ایجاد ت. جهت استفاده از انرژی باد به عنوان یک منبع بزرگ انرژی پرداختند

نرژی جدیدی در زمینه کاربرد تکنولوژی انرژی باد جهت تولید برق متصل به شبکه ، پمپاژ آب و تامین ا

ه تغییر همچنین در سالهای اخیر ، مشکالت زیست محیطی و مسایل مربوط ب. الکتریکی نواحی دور افتاده شد

۱۹۷۵از سال. آب و هوای کره زمین به علت استفاده از منابع انرژی فسیلی بر شدت این تمایالت افزوده است

اولین ۱۹۸۰در سال . پیشرفتهای شگرفی در زمینه توربینهای بادی درجهت تولید برق به عمل آمده است

ی چند بعد از مدت کوتاهی اولین مزرعه برق باد. توربین برق بادی متصل به شبکه سراسری نصب گردید

.مگاواتی در آمریکا نصب و به بهره برداری رسید

رسید که توانایی MW 200ظرفیت توربینهای برق بادی متصل به شبکه در جهان به ۱۹۹۰در پایان سال 

Gwhتولید ساالنه  ا و کشور برق را داشته که تقریبا تمام این تولید مربوط به ایالت کالیفرنیا آمریک3200

و ویژه ای را امروزه کشورهای دیگر نظیر هلند، آلمان ، بریتانیا، ایتالیا و هندوستان برنامه های ملی. دانمارک بود

در طی دهه گذشته ، هزینه تولید انرژی به کمک. در جهت توسعه و عرضه تجاری انرژی باد آغاز کرده اند

.توربینهای بادی به طور قابل مالحظه ای کاهش یافته است

با . سال پیش برخوردارند۱۵در حال حاضر توربینهای بادی از کارآیی و قابلیت اطمینان بیشتری در مقایسه با 

در مباحث مربوط به . هنوز آغاز نگردیده است( WECS) این همه استفاده وسیع از سیستم های مبدل انرژی باد 

می در تامین انرژی باد ، بیشتر تاکیدات اتصال به شبکه است زیرا این نوع از کاربرد انرژی باد می تواند سهم مه

، تخمین زده می شود که سهم انرژی باد ( CP)بر اساس برنامه سیاستهای جاری . برق مصرفی جهان داشته باشد

Twhتقریبا برابر با ۲۰۲۰درتامین انرژی جهان در سال  این میزان انرژی با استفاده از . در سال خواهد بود375

.تولید خواهد گردیدGW 180توربینهای بادی ، به ظرفیت مجموع 

Twhبالغ بر ۲۰۲۰سهم این انرژی در سال ( ED)اما در قالب برنامه ضرورتهای زیست محیطی  در سال 970

به طور کلی با . تولید خواهد شدGW 470خواهد بود، که با استفاده از توربینهای بادی به ظرفیت مجموع 

علی جهان استفاده از انرژی باد ، به عنوان یک منبع انرژی در دراز مدت می توان دو برابر مصرف انرژی الکتریکی ف

.را تامین کرد

تعریف باد 

.باد جریان هوایی است که از مراکز پرفشار به طرف مراکز کم فشار به حرکت در می آید

بین دو نقطه بیشتر باشد شدت جریان هوا نیز بیشتر ( تفاوت فشار)هر چه شیب فشار 
.تفاوت فشار دو نقطه را گرادیان فشار می گویند. خواهد بود
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:  عوامل موثر در وزش باد

: تابش خورشید-1

دمایی در تابش مستقیم نور خورشید و تاثیر قسمت حرارتی آن در سطوح پایین جو باعث ایجاد تغییرات

. تودههای هوایی میگردد که این عامل نیز با تغییرات فشار همراه است

. بخار نمودن آبهای سطحی و تشکیل توده هوای گرم و مرطوب و صعود آن به باال و تشکیل ابرها

طوح گرمایی س) جذب(برخورد مستقیم با سطح زمین و گرم نمودن آن با توجه به متفاوت بودن ظرفیت 

. مختلف و در نهایت تغییرات دمایی

: حرکت وضعی زمین-2

بهه در هواشناسی به نوسانات افقی جریانات جو که با جبهه همراه جت استریم قطبی همراه میباشد و ج

.  هوای سرد قطبی را از هوای گرم استوایی جدا میکند امواج راسبی میگویند

Rossbyاموج راسبی   Wave زمانی شکل میگیرند که هوای سرد قطبی به سمت خط استوا ریزش

.  کرده و هوای گرم استوایی به سمت قطب شمال صعود مینماید

به دلیل اختالف دمای بین مناطق استوایی و نواحی

عات قطبی و همچنین به سبب مقادیر بازتابش تشش

به خورشیدی، هوای گرم از عرضهای پایینتر جغرافیایی

سمت عرضهای باال جریان پیدا کرده که این فرایند

.  زمینه  اغتششات جوی را فراهم مینماید

نات امواج راسبی یکی از اجزا اصلی تشکیل دهنده جریا

Ferrelعمومی جو موسوم به چرخه فرل 

Circulationیعنی جریان هوای گرم . میباشند

استوایی به سمت قطب  شمال حرکت کرده پس هوای

ا سرد قطبی با جذب هوای گرم  استوایی ، انرژی الزم ر

ر برای ریزش به سمت خط استوا یا عرضهای جنوبیت

. بدست می آورد
پیدایش امواج راسبی 

:جاذبه زمین-3

راف وجود جاذبه زمین باعث ایجاد فشار متعادل در اتمسفر زمین و جلوگیری از فرار تودههای هوایی اط

.  آن در اثر نیروی گریز از مرکز شده و یک تعدیل در برایند نیروها به وجود میآورد

قی به با در نظر گرفتن عوامل یاد شده، وقتی یک توده هوا شروع به حرکت نماید، در هنگام حرکت اف

ایم و برخورد مینماید که این تغییرات افقی و ق(…کوهها، درهها و )عوامل طبیعی همچون توپوگرافی 

. تغییرات در گرادیان دمایی و فشار صعود و نزول تودههای هوایی را شامل میشود

:تاریخچه استفاده از انرژی باد 

ر آوردن از زمانهای بسیار دور به نیروی الیزال باد پی برده و سالها بود که از این انرژی برای به حرکت دانسان

به انرژی طی سالیان دراز ثابت شده است که می توان انرژی باد را. کشتی ها و آسیابهای بادی بهره می گرفت 

ه ساخت منابع تاریخی نشان می دهند ک. مکانیکی و یا انرژی الکتریکی تبدیل کرد و مورد استفاده قرار داد

د کردن آسیابها در ایران ، عراق، مصر و چین قدمت باستانی داشته و در این تمدنها ، از آسیابهای بادی برای خر

قبل از میالد، ۱۷چنانچه از شواهد تاریخی بر می آید ، در قرن . دانه ها و پمپاژ آب استفاده می شده است

ط انرژی هامورابی پادشاه بابل طرحی ارائه داده بود تا بتوان به کمک آن دشت حاصلخیز بین النهرین را توس

ه به آسیابهای که در آن زمان ساخته می شدند از نوع ماشینهای محور قائم و شبی. حاصل از باد آبیاری نمود

ی بودند ایرانیان اولین کسان. آنهایی هستند که امروزه آثار آنها در نواحی خواف و تایباد ایران به چشم می خورد

. ردندسال قبل از میالد مسیح برای آرد کردن غالت از آسیابهای بادی با محور قائم استفاده ک۲۰۰که در حدود 

باد آنجا دیار سیستان دیار باد و ریگ است و همان شهری است که گویند: مثال در کتابهای قدیمی نوشته اند

ا از باد آسیابها را گرداند و آب از چاه کشد و باغها را سیراب کند و در همه دنیا شهری نیست که بیشتر از آنج

. سود ببرد

برای و نیز نوشته اند که در سیستان بادهای سخت مدام می وزد و به همین سبب در آنجا آسیابهای بادی

هان ، و از دیگر استانهای دارای قدمت کاربرد انرژی باد می توان به کرمان ، اصف. آرد کردن گندم ساخته اند

یزد اشاره نمود که در این مکانها در زمانهای قدیم برا ی خنک کردن منازل از کانالهای مخصوص جهت 

رژی بعد از ایران کشورهای عربی و اروپایی پی به قدرت باد در تبدیل ان. هدایت باد استفاده می کردند

د، در قرن سوم قبل از میالد ، یک محقق مصری که در زمینه نیروی هوای فشرده تحقیق می کر.بردند

آسیاب بادی چهار پره ای را با محور افقی طراحی نمود که از هوای فشرده آن جهت نواختن یک ارگ 

م ، با توجه به شواهد موجود می توان ادعا کرد که زادگاه ماشینهای بادی از نوع محور قائ. استفاده می کرد

انیا و در قرون وسطی ، آسیابهای بادی در ایتالیا ، فرانسه ، اسپ. حوزه شرقی مدیترانه و چین بوده است

اظهار داشته برخی از مورخان. پرتقال متداول گردید وکمی بعد در بریتانیا ، هلند و آلمان نیز بکار گرفته شد

ز خاورمیانه اند که ورود این آسیابها به اروپا را باید مدیون شرکت کنندگان در جنگهای صلیبی دانست که ا

بودند که آسیابهای بادی که در اروپا ساخته می شدند از نوع آسیابهای محور افقی و چهار پره. باز می گشتند

.  برای آرد کردن حبوبات و گندم بکار می رفتند

میالدی به منظور خشک کردن زمین های پست ساحلی و همچنین ۱۳۵۰مردم هلند آسیابهای بادی را از سال 

رن آنچه که هلند را در ق. گرفتن روغن از دانه ها و بریدن چوب و تهیه پودر رنگ برای رنگرزی به کار گرفتند

های هفدهم میالدی در زمره غنی ترین و صنعتی ترین مردم اروپا قرار داد، صنعت کشتی سازی و ساخت آسیاب

غاز قرن در آ. توربین های بادی بطنی که شامل پره های متعدد هستند، بعدها متداول شدند. بادی در آن کشور بود

ن، اسپانیا ، امروزه فعالترین کشورها در این زمینه آلما. بیستم اولین توربین های بادی سریع و مدرن ساخته شدند

.دانمارک، هندوستان و آمریکا می باشند

انرژی، باد و محیط زیست

زاندن این گسترش روزافزون نیاز به انرژی و محدودیت منابع فسیلی ، افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از سو

CO2منابع ، بحث گرم شدن هوا و اثرات پدیده گلخانه ای ، ریزش بارانهای اسیدی و ضرورت متعادل نمودن نشر

ذیر را همگی لزوم صرفه جویی در مصرف سوختهای فسیلی و توجه مضاعف به استفاده از منابع انرژی تجدید پ

.ایجاب میکند
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محیط در بین انرژی های تجدید پذیر ، انرژی باد یکی از اقتصادی ترین روشهای تولید برق است که آلودگی

الکتریکی از طبق آمار موجود تولید هر کیلیو وات ساعت انرژی. زیست را در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز می باشد

ر بطو. در مقایسه با نیروگاههای سوخت فسیلی جلوگیری نمایدCO2باد می تواند از انتشار حدود یک کیلوگرم 

انتشار کلی با جایگزینی انرژی برق بادی بجای انرژی برق تولیدی از نیروگاههای سوخت فسیلی می توان از

.گازهای گلخانه ای کاست

روگاهها کاهش در زمانی که برق مورد نیاز شبکه توسط توربین های برق بادی تزریق می شود برق تولیدی سایرنی

یق برق یافته از این رو در مصرف سوخت فسیلی این نیروگاهها صرفه جویی می گردد که با توجه به میزان تزر

.بادی به شبکه ، از انتشار آالینده های محیط زیست کاسته خواهد شد

رار از طرف دیگر می توان به جاذبه های طبیعی و چشم انداز سیستم های انرژی بادی که در معرض دید افراد ق

.  می گیرند اشاره کرد که نمادی از انرژی پاک برای مردم تلقی می گردند

.  آن قابل استفاده می باشد%۹۹. در ضمن از سطح زمینی که برای احداث مزرعه برق بادی اختصاص می یابد

متری قرار ۲۰متر قطر دارند اما از آنجا که در ارتفاع باالتر از ۱۰گرچه پره های توربینهای بادی نوعا بیشتر از 

د این می گیرند ، اجازه فعالیتهای کشاورزی و دامپروری تا کنار برج توربین ها همچنان فراهم است و شواهد موی

نین همچ. است که حیوانات اهلی و وحشی اطراف مزارع بادی نیز متحمل اثر سوئی از جانب این مزارع نمی گردند

دی مطالعات در کشورهای پیشرو این تکنولوژی نشان می دهد که تنها حدود یک درصد از کل سطح مزارع با

زینه های در نتیجه با توجه به موارد فوق الذکر انرژی بادی در کاهش ه. توسط خود این توربینها اشغال می شوند

توجیه پذیر اجتماعی در مقایسه با نیروگاههای سوخت فسیلی که در بر گیرنده اثرات برونزایی منفی می باشند

ور مورد بوده و برق حاصل از آن می تواند بعنوان یک انرژی پایدار در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کش

استفاده قرار گیرد

:زمینسطح در کلی ی هادبا

(تجاری)بادهای آلیزه-

بادهای موسمی-

بادهای غربی-

بادهای محلی-

نسیم دریاو خشکی-

بادهای کوه و دره-

فون-

بادهای قطبی-

… -

(: تجاری)بادهای آلیزه .1

این بادها در نیمکره های شمالی و جنوبی به ترتیب از 
شمال شرقی به جنوب غربی و از جنوب شرقی به شمال غربی در 

. حال وزشند 
این بادها در بین منطقه پرفشار جنب حاره و همگرایی میان 
حاره ایی در بخش اعظمی از این مناطق در تمام طول سال 

.می وزد و با ثبات ترین بادهای کره زمین هستند

در نیمکره  جنوبی به علت مداومت فشار زیاد جنب حاره، بادهای 
از این . تجارتی به طور منظم وزیده و طوقه ایی را تشکیل می دهند

رو تجارتی های سطحی در نیمکره شمالی حاالت منظم تر و 
قویتری دارنده وسعت نفوذ کمربند تجارتی ها در نیمکره شمالی 

۳۰۰۰کیلومتر و در نیمکره جنوبی در حدود ۲۵۰۰در حدود 
.کیلومتر است

کیلومتری از سطح ۱۰در سطح فوقانی کمربند حاره در حدود 
زمین، بادهایی با جهت مخالف تجارتی ها می خورند، که آنها را 

.می گویند( ضد تجارتی)آنتی ترید 

بادهای موسمی.2

به . کلمه موسم دارای ریشه عربی است و به معنی فصل است
بادهایی که در فصول متضاد سال با جهات مخالف می وزند 

.موسمی ها گفته می  شود

این بادها در زمستان، به صورت جریان سردی از خشکی به دریا و 
در تابستان به صورت جریان هوای مرطوب و گرمی از دریا به 

.خشکی می وزند

در تابستان ها، قاره آسیا گرم شده و به علت تشکیل کم فشارهای 
حرارتی گسترده در خلیج فارس و آسیای مرکز و دشت راجستان 

هند، از اقیانوس هند و آرام بادهایی به جهت این مراکز کشیده 
می شوند این شرایط همزمان با استرالیا و توأم با تشکیل یک 

آنتی سیلکون در روی آن می باشد که بادهای خروجی از آن، ضمن 
عبور از استوا با جهت جنوب غربی به جهت آسیا کشیده می شوند 

.و موسمی های تابستانی در آسیا را بوجود می آورند

بادهای غربی.3

6۵تا ۳۵در گستره جهانی اغلب در عرض های میانه و بین حدود 
درجه عرض جغرافیایی و یا به عبارت دیگر از پر فشار جنب حاره 

.به مناطق کم فشار جنب قطب شیوع دارند

این بادها از نظر جهت و استمرار دارای خصوصیات متغیرند در 
سرعت و جهت حرکت آنها جریانات موجی بویژه سیلکون های 

سیار و آنتی سیلکون هایی که در منطقه نفوذ این بادها از غرب به 
شرق حرکت می کنند اثر عمده ای دارند از اینرو ممکن است 

بادهای مذکور ضمن وزش از غرب به شرق خصوصیات طوفانی هم 
داشته باشند در زمستان های نیمکره شمالی توسعه 

آنتی سیلکون های قاره ایی و بعضاً حتی سیکلون  ها از توسعه بارز 
بادهای غربی ممانعت به عمل آورده و بدین جهت بادهای مزبور به 

نحو بارزی بر روی اقیانوس ها توسعه می یابند ولی چون در 
عرض های میانه نیمکره جنوبی، شرایط قاره ایی تقریباً حاکمیتی 

بادهای غربی هم تقریباً حالت کمربند جهانی بخود . ندارد
.گرفته اند
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بادهای محلی.4

.این بادها منطقه کوچکی را در برگرفته و معموالً منحصر به الیه های بسیار پایین اتمسفر است

نسیم دریاو خشکی .5

این بادها حاصل تفاوت روزانه درجه حرارت بین دریاها و 
به هنگام روز، میزان فشار هوای دریاها  .خشکی ها است

در مقایسه با خشکی های همجوار به علت پایین بودن 
نسبی درجه حرارت بیشتر است از این رو جریان هوایی از 

طرف دریا به طرف خشکی برقرار می شود و شب هنگام 
خشکی ها سرد شده و به علت افزایش فشار هوای سطوح 

.آنها جریان بادی از خشکی به سوی دریا می وزد

بادهای کوه و دره.6

این بادها در اتمسفر آزاد، در نتیجه تفاوت گرمای حاصله بین دره ها و دشت ها که منجر به اختالف فشار بین 
.نواحی یاد شده می شود، بوجود می آیند

(foehn )فون.7

باد گرم و خشکی است که در سمت پشت به باد یک پشته 
کوهستانی بروز می کند و این نام منشاء خود را از آلپ گرفته 

.است

زمانی که هوای نسبتاً مرطوبی بر پشته کوهی صعود می کند 
سرد شده، تراکم حاصل از این امر به صورت بارندگی در جهت 

رو به باد ظاهر می شود و چنانچه در ارتفاعات ذخیره ایی از 
هوای سرد انباشته نباشد جریان هوا ضمن گذر از پشته 

کوهستانی به تدریج در شرایط بی  در رو، در داخله پشت به باد
گرم و خشک می شود به طور کلی، در زمان جریان این باد، 
میزان نم نسبی به طور ناگهانی پایین می آید بارندگی قطع 

.می شود

در زمان حداکثر شدت باد، درجه حرارت به حداکثر خود 
.می رسد و عموماً از میزان فشار هوا کاسته می شود ذوب 

برف های زمستانی، خشکی و سوزاندن مزارع و ایجاد شرایط 
مساعد برای حریق جنگل ها از دیگر نشانه های بروز بادهایی با 

.است« فون»خصوصیات باد 

:بادهای قطبی.8

جهت بادها شرقی .این بادها دارای هسته ی پرفشار درنتیجه سرما،در مناطق گروئلند وآنت آرکتیک می باشند
.است که در نتیجه ی اصطکاک و نیروی کوریولیس بوجود می آیند

در نیمکره ی شمالی این .نیمکره شمالی جهت شمال شرق و نیمکره ی جنوبی جهت جنوب شرق می باشد
در نتیجه .بادها در فصل زمستان در شمال و شمال شرق مراکز کم فشار ایسلند و آلئوت بسیار قوی است

.شرایط اقلیمی سرد را در کناره های غربی اقیانوس ها ایجاد کرده است

الگوهای باد جهانی
جدول بوفورت چیست؟

.شودمیگیریاندازهبادنماباآنجهتوسنجبادبابادسرعت.استشبهاازبیشترروزهامعموالبادسرعت
بطوربادسرعتتعیینبرایمیالدی۱۸۰۵سالدر،انگلیسینورددریا،بوفورتفرانسیسسرساالردریا

.استکردهبیانتقریبی

بادیهایابآسیدر.کنندمیحرکتبادنیرویبابادبانیهایکشتیوقایقها.داردبسیارکاربردبادنیروی
درنندکمیاستفادهبادنیرویازچاهازآبکشیدنبیرونبرایبادیپمپهایدرنیزوغالتکردنآردبرای

زیستمحیطواستنشدنیتمامبادانرژی.رودمیبکارالکتریسیتهتولیدبرایبادانرژی،بادینیروگاههای
.کنندمیمطالعهراآنگرفتنبکارمختلفراههایمتخصصانروایناز،کندنمیآلودهرا

کنندمیغرقراهاکشتیوویرانراهابناوکنریشهرادرختانشدیدبادهای.باشدنیزویرانگرتواندمیباد
تجهشناسیهواهایماهوارهوبالونهاامروزه.شودمیاستفادههواوضعبینیپیشدربادجهتوسرعتاز.
.کنندمیمخابرهزمینیایستگاههایبهوگیرندمیاندازهرابادسرعتو
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:توزیع جهانی باد 

:به طور کلی جریان باد در جهان دارای دو نوع توزیع می باشد

 (Hadly)جریان چرخشی هادلی –الف

درجه جنوبی ، هوای گرم شده در استوا به باال صعود کرده و ۳۰درجه شمالی و ۳۰بین عرضهای جغرافیایی 

در . این جریان را چرخش هادلی می نامند. هوای سردتری که از شمال و جنوب می آید جایگزین آن می شود

ی که سطح کره زمین این جریان بدین معنی است که بادهای سرد به طرف استوا می وزند و از طرف دیگر هوای

ین درجه جنوبی به پایین می آید خیلی خشک است و به دلیل آنکه سرعت دوران زم۳۰درجه شمالی و ۳۰در 

. کنددر این عرضهای جغرافیایی به مراتب کمتر از سرعت دوران زمین در استوا است، به سمت شرق حرکت می

.معموال در این عرض های جغرافیایی نواحی بیابانی مانند صحرا قرار دارند

(rossby)جریان چرخش راسبی   -ب

عمدتا بادهای غربی در ( جنوبی )درجه شمالی ۷۰و ( جنوبی ) درجه شمالی ۳۰بین عرضهای جغرافیایی 

این بادها تشکیل یک چرخش موجی را می دهند و هوای سرد را به جنوب و هوای گرم را به . جریان هستند

.این الگو را جریان راسبی می نامند. شمال انتقال می دهند

اندازه گیری پتانسیل انرژی باد

ع باد پتانسیل انرژی باد به عنوان یک منبع قدرت در مناطق مختلف و بر اساس اطالعات موجود در مورد مناب

.قابل دسترس در هر منطقه مورد مطالعه قرار گرفته است

:پتانسیل مربوط به منابع باد به طور کلی به پنج دسته تقسیم می شود

:پتانسیل هواشناسی -1

.این پتانسیل بیانگر منبع انرژی باد در دسترس می باشد

:پتانسیل محلی -2

یایی برای تولید این پتانسیل بر مبنای پتانسیل هواشناسی بنا شده ولی محدود به محلهایی است که از نظر جغراف

.انرژی در دسترس هستند

:پتانسیل فنی-3

یل محلی از پتانس( … کارایی ، اندازه توربین و ) این پتانسیل با در نظر گرفتن نوع تکنولوژی در دسترس 

.محاسبه می شود

:پتانسیل اقتصادی -4

.تحقق و اجرا استاین پتانسیل ، استعداد بالقوه فنی است که به صورت اقتصادی و بر پایه سیاستهای اقتصادی قابل

:پتانسیل اجرایی -5

ابل اجراء در این پتانسیل با در نظر گرفتن محدودیت ها و عوامل تشویقی برای تعیین ظرفیت توربین های بادی ق

به تولید مانند تعرفه های تشویقی که طبق سیاستهای دولتهای مختلف. یک محدوده زمانی خاص تعیین می شود 

.کنندگان انرژی برق بادی حاصل از توربینهای بادی تخصیص داده می شود

:قدرت باد 

ند انرژی هنگامی که باد به یک سطح برخورد می ک. انرژی جنبشی باد همواره متناسب با توان دوم سرعت باد است

رت باد حاصلضرب نیروی باد در سرعت باد مساوی قد. روی آن سطح تبدیل می شود( نیرو) جنبشی آن به فشار 

بنابراین . دمیشود نیروی باد متناسب با مربع سرعت باد است پس قدرت باد متناسب با مکعب سرعت باد خواهد بو

هشت برابر مثال اگر سرعت باد دو برابر شود قدرت آن. هر چه سرعت باد بیشتر باشد قدرت آن نیز بیشتر خواهد شد

.قدرت باد بیست وهفت برابر خواهد شد. و اگر سرعت باد سه برابر گردد

:مزایای بهره برداری از انرژی باد 

ابع انرژی و مزایای باالتری نسبت به سایر من.باد نیز مانند سایر منابع انرژی تجدید پذیر از ویژگیها انرژی 

:برخوردار است که اهم این مزایا عبارتند از 

.عدم نیاز توربینهای بادی به سوخت، که در نتیجه از میزان مصرف سوختهای فسیلی می کاهد-۱

رایگان بودن انرژی باد-۲

توانایی تامین بخشی از تقاضای انرژی برق-۳

کمتر بودن نسبی قیمت انرژی حاصل از باد نسبت به انرژیهای فسیلی-۴

کمتر بودن هزینه های جاری و هزینه های سرمایه گذاری انرژی باد در بلند مدت-۵

تنوع بخشیدن به منابع انرژی و ایجاد سیستم پایدار انرژی-6

(از چند وات تا چندین مگاوات)قدرت مانور زیاد، جهت بهره برداری در هر ظرفیت و اندازه -۷

عدم نیاز به آب-۸

عدم نیاز به زمین زیاد برای نصب-۹

نداشتن آلودگی محیط زیست نسبت به سوختهای فسیلی-۱۰
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پتانسیل سنجی سطحی انرژی باد

پتانسیل سنجی چیست؟

ی موجودی لفظ پتانسیل در مباحث مربوط به انرژی از اهمیت خاصی بر خوردار است، پتانسیل در واقع به نیرو

ت انرژی اطالق می گردد که در صورت شناخت کافی و صحیح از آن می توان به منبع بزرگی از انرژی دست یاف

باد نیز از این قاعده مستثنی نیست

با بررسی انرژی بالقوه باد در هر مکان راه حلهای تولید انرژی در ابعاد وسیع مورد بررسی قرار گرفته و اهداف 
. شخصی ر ارتباط با بهره برداری از انرژی باد در آینده تعیین می گردد

یز در ارزیابی مربوط به پتانسیل سنجی به بررسی عواملی چون فاکتورهای اقتصادی ، آب وهوایی و ن

بتوان آن را استعداد جهانی برای تولید انرژی از باد ، بطوریکه که.فاکتورهای فنی و سازمانی پرداخته می شود

ک بررسی کلی بعنوان پتانسیل نهایی تعریف کرد ، در چندین مطالعه بصورت کلی بررسی شده است ، که در ی

هره معادل بشکه پتانسیل قابل ب( هر اگا ژول معادل ژول)، پتانسیل تئوریک انرژی باد در جهان در حدود 

۲۰۰۳)خورشیدی ۱۳۸۲برداری آن حدود معادل بشکه نفت خام بوده که از این مقدار تا اواسط سال 

ده است مگاوات معادل بشکه نفت خام در سال ، ظرفیت نصب شده می باشد و پیش بینی ش۳۳۴۰۰( میالدی

۷/۱در صد از برق جهانی توسط انرژی باد تولید شده و تکنولوژی قوق الذکر ۱۰میالدی ۲۰۲۰که تا سال 

.میلیون شغل ایجاد نماید

در مطالعه ای که برای سازمان هواشناسی جهانی ( PNL)در ضمن البراتوار شمال غربی اقیانوس آرام 

(WMO )انجام داد نقشه هایی برای منابع باد در سطح جهان تهیه کرد که در آن متوسط سرعت چگالی

در %۲۵انرژی باد برای مناطق مختلف جهان ارائه شده است بطور کلی در طول سالهای مختلف ممکن است تا 

. متوسط سرعت باد تغییر حاصل شود

عمدتاً بادهای . در اغلب نواحی جغرافیایی قابل توجه فصلی در سرعت متوسط باد ممکن است مشاهده شود

برای نمونه در کالیفرنیا. ولی در این موارد استثنا نیز وجود دارد. زمستانی دارای سرعت متوسط باالتری هستند

بب از آنجایی که به س. بادهای تابستانی بعلت توپوگرافی محل واثرات نسیم دریا از سایر مواقع قوی تر می باشند

سط تغییرات فصلی ، انرژی بالقوه باد جهت تولید قدرت می تواند بطور قابل توجهی بیشتر از آنچه که سرعت متو

سالیانه باد ارائه می دهد باشد ، بنابراین در محاسبه میزان برق تولیدی توربینهای بادی در یک منطقه، می 

ت بایست عالوه بر سرعت متوسط باد ، توزیع تناوبی سرعت باد را نیز مد نظر قرار داد چونکه به این ترنیب سرع

.باد بسته به شرایط اتمسفری و زبری سطح با ارتفاع تغییر می نماید

افزایش سرعت باد همواره با افزایش ارتفاع ومعموالً بر حسب قانون توان یا توابع الگوریتمی بیان می 

این تغییرات برای شرکتهای تولید کننده برق از . تغییرات ساعتی و روزانه نیز درسرعت باد وجود دارند.شود

زیرا آنها مجبورند تولید نیروگاههای متعارف را طوری تنظیم کنند که بتوانند . انرژی باد بسیار مهم می باشند

تغییرات سرعت باد در مقیاس دقیقه و ثانیه برای. هماهنگی های الزم با تقاضای انرژی الکتریکی را بوجود آورند

.سازندگان توربینهای بادی مهم می باشد چون در طراحی بهینه توربین بادی موثر است

بادسنج ها و انواع آنها

سنجی الزم است که ایستگاه های باد. یرای اندازه گیری سرعت باد در نواحی که مستعد تشخیص داده شده اند

:این ایستگاه ها عالوه بر سرعت باد پارامترهای دیگری مانند. نصب شود

جهت باد*

دمای منطقه*

میزان رطوبت*

شدت تشعشع*

میزان فشار هوا* 

برای سنجش هر کدام از عوامل فوق حس گر مخصوص این کمیت نصب و توسط آن ، مقدار کمیت سنجیده

.نامیده میشودHumidityبعنوان مثال حس گری که شدت رطوبت هوا را اندازه گیری میکند . میشود

سنجی هر ایستگاه باد. سرعت باد مهمترین عاملی است که در یک ایستگاه بادسنجی اندازه گیری میشود 

متری نصب شده و سرعت باد را اندازه ۴۰و ۲۰، ۱۰حداقل دارای سه حس گر بادسنج است که در ارتفاع 

متری -۹۰طبق آخرین استانداردهای سازمان هواشناسی اطراف ایستگاه بادسنجی تا شعاع . گیری می کنند

.نباید هیچگونه موانع طبیعی یا مصنوعی قرار داشته باشد

زرگ سنسورهای بادسنجی امروزه از نظر ساخت تنوع بسیار زیادی دارند ولی از نظر ساختاری به دو دسته ب

:تقسیم میشوند

نوع مکانیکی-۱

الکترونیکی یا اولتراسونیک-۲

ی متصل است بادسنج نوع مکانیکی از سه نیم کره تو خالی مانند کاسه که هر کدام توسط یک بازو به محور اصل

.ساخته شده به همین دلیل آن را بادسنج کاسه ای نیز می نامند

:روش های استفاده از باد

سیستم های غیرفعال-1

بادگیر-
-...

سیستم های فعال-2

توربین بادی-

آسیاب بادی-
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: بادگیرها

باد روی زمین عامل مهمی در تبادل دما، رطوبت و انتقال . حرکت هوا را به دلیل اختالف فشار جو باد گویند
جا به جایی هوا در . این امر در ایجاد شرایط آسایش انسان یا اخالل در آن نقش مهمی دارد. ذرات معلق است

همچنین . باال بردن سطح کارآیی ذهنی و فیزیکی افراد و کاهش میزان ابتال به بیماری ها بسیار موثر است
اهمیت باد در طرح و ساخت محیط مسکونی از . می تواند عاملی در کاهش مصرف سوخت های فسیلی باشد

ارسطو چهار قرن قبل از میالد و ویترویرس معمار روسی یک قرن قبل از میالد از . دیرباز مورد توجه بوده است
.روش استفاده باد در معماری و شهرسازی صحبت می کند

بادگیر ها با اشکال مختلف در شهر های .استفاده از بادگیر از سنوات بسیار قدیم در ایران متداول بوده است
تا . مرکزی و جنوب ایران ساخته شده که هر کدام بر حسب ارتفاع و جهت باد مطلوب طراحی و اجرا شده اند

قبل از اختراع کولر برقی و گسترش آن در شهر های مختلف، از بادگیر در ابنیه مختلف مسکونی، مذهبی و 
خدماتی استفاده می شده است و هنوز هم می توان باقیمانده این بادگیر ها را در اقلیم گرم و مرطوب جنوب 

در شهر هایی مانند بندر عباس، بندر لنگه، قشم، بوشهر و اقلیم گرم خشک نواحی مرکزی مانند کرمان، نایین، 
.یزد، طبس، کاشان، سمنان، اصفهان و حتی نواحی جنوب شهر تهران مشاهده نمود

طرز کار بادگیر

عملکرد بادگیر بدین صورت است که باد مطلوب را گرفته و آن را به داخل اطاق های اصلی ساختمان، آب انبار و 
در بعضی از مساجد حاشیه کویر مانند مسجد قدیمی اردکان و مسجد جامع فیروز آباد . یا سرداب هدایت می کند

به این ترتیب، باد مطلوب وارد بخش های مختلف . در استان یزد، دریچه بادگیر درست در باالی محراب قرار دارد
.ساختمان می گردد و باعث تهویه و خنکی آن می شود

شهر تاریخی یزد به شهر بادگیر ها معروف است 
و به تحقیق، نسبت به سایر شهر های مرکزی 

در این . ایران دارای بیشترین تعداد بادگیر است
اغ شهر، مرتفع ترین بادگیر جهان یعنی بادگیر ب

متر ۳۴دولت آباد وجود دارد که دارای حدود 
متر ۱۱ارتفاع دهانه فوقانی بادگیر . ارتفاع است

این بادگیر هشت طرفه، باد را از هر . می باشد
سمتی که بوزد به درون ساختمان هدایت می 

.کند

۳۴بادگیر باغ دولت آباد در شهر یزد که با حدود 
متر ارتفاع، بلند ترین بادگیر جهان می باشد

در اینجا الزم به توضیح است که بعضی از بادگیر ها، 
فقط از طریق جابجایی هوا ، داخل بنا را خنک می 

سازند و بعضی دیگر، هم از طریق جابجایی هوا و هم از 
طریق تبخیر این عمل را انجام می دهند سیستم 

برودتی بادگیر باغ دولت آباد از طریق روش دوم است؛ 
بدین صورت که جریان هوا پس از ورود به داخل 

ساختمان از روی یک حوض سنگی کوچک و فواره رد 
می شود و سپس از آنجا به سایر اطاق ها هدایت می 

اطاق زیر بادگیر که حوض و فواره در آن قرار . گردد 
است و درهای (.هشت ضلعی)دارد به صورت هشتی 

در هر زمان که نیاز به . متعددی در ان وجود دارد
خنک نمودن اطاق خاصی باشد، در بین آن اطاق و 

.اطاق هشتی زیر بادگیر را باز می نمایند

مقطع بادگیر، تاالر و ایوان باغ دولت آباد در یزد؛ 
به شبکه جریان آب از مخزن به زیر بادگیر، کف 
تاالر، کف ایوان و نهایتاً محوطه باغ توجه کنید

، از روش های دیگری نیز استفاده می جهت تقویت عملکرد خنک سازی بادگیر و استفاده از برودت تبخیری
متر فاصله دارد و با یک ۵۰به عنوان مثال، در شهر بم بادگیری وجود دارد که از ساختمان، حدود . شده است

بعد از آبیاری باغچه، رطوبت آن به . در باالی این کانال، یک باغچه قرار دارد. کانال زیرزمینی به آن مرتبط است
دیوار های کانال ارتباطی نفوذ می کند و نسیم بادی که از بادگیر به سمت ساختمان جریان دارد را خنک تر می 

در بعضی از موارد نیز در روی دهانه بادگیر، حصیر، سوفال و یا بوته های خار قرار می دادند و روی آن آب . نماید
تا پیش از پیدایش یخچال . می پاشیدند و بدین طریق رطوبت و برودت های هوای ورودی را افزایش می دادند

برقی، در بسیاری از خانه ها، مواد غذایی را در محوطه زیر بادگیر نگاه می داشتند تا خنک بماند و دیر تر فاسد 
.شود

محیط مرطوب . بادگیر و هواکش روی گنبد و یا بام، جزء جدایی ناپذیر آب انبار های نواحی مرکزی ایران است
.آب انبار با استفاده از جریان هوا باعث برودت و خنکی آب ذخیره شده می شود

در اقلیم گرم و مرطوب جزیره قشم، 
بادگیر ها حجیم و چهار طرفه می باشند

باید توجه داشت که در مناطق گرم و خشک مرکزی ایران، به دلیل خشکی هوا، آب سریعتر تبخیر می شود و 
در نتیجه هم گرما و هم خشکی . عالوه بر ایجاد برودت در محیط، باعث افزایش رطوبت نسبی هوا نیز می گردد

ولی استفاده از این . بیش از حد هوا را کاهش می دهد و محیطی مطبوع برای ساکنین ساختمان ایجاد می نماید
زیرا اوالً به دلیل باال . روش در بادگیر های جنوب کشور که دارای اقلیمی گرم و مرطوب است، ممکن نمی باشد

بودن میزان رطوبت نسبی و اشباع نسبی هوا از بخار، تبخیر آب به سهولت صورت نمی گیرد و در ثانی اضافه 
نمودن هوای نم دار به محیطی که هوای آن بیش از حد آسایش انسان مرطوب است، شرایط زیستی را مشکل تر 

بدین جهت بادگیر های جنوب، فقط از طریق جابجایی هوای داخل ساختمان، باعث کاهش دمای . می نماید
.فضای آن می شوند

بادگیر های یک طرفه شهر میبد در استان یزد 
که رو به نسیم مطلوب و پشت به باد نامطلوب 

کویری دارند
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معماری و انواع بادگیر

در شهر یزد تمامی بادگیر ها مرتفع و چهار . بادگیر ها معموالً یک طرفه، چهار طرفه و یا هشت طرفه می باشند
کیلومتری غرب شهر یزد است، بادگیر ها کوتاه ۵۰ولی برعکس در شهر میبد که در . طرفه یا هشت طرفه هستند

این امر بدین خاطر است که در میبد، باد های کویری، توام با گرد و غبار از سمت کویر می . و یک طرفه هستند
ولی در یزد، چون بین . وزد و اهالی مجبورند که بادگیر های خود را پشت به این باد و در جهت باد مطلوب بسازند

.دو رشته کوه قرار گرفته، باد های کویری کمتر جریان دارد و می توان بادگیر های مرتفع چند طرفه احداث نمود
در شهر هایی که باد مطلوب نیز دارای قدری گرد و غبار است، مانند گناباد در استان خراسان، معموالً یک فضای 

مقطع کانال بادگیر را در این قسمت نسبت به مقطع باالی آن قدری عریض . خاکریز در زیر بادگیر ایجاد می کنند
تر می گیرند تا سرعت باد کاهش یابد و غبار و خاک در آن ریخته، باد پس از ورود به دهانه بادگیر و عبور از 

.محوطه خاکریز، قدری صافتر شده و وارد اطاق می گردد

بادگیر یک طرفه آب انبار
در شهر کویری اردکان در 

استان یزد

بادگیر های یک طرفه عموماً کوتاه هستند و آنها را نمی توان در محیطی که دارای گرد و غبار نسبتاً زیادی است، 
خصوصاً بادگیر های بسیار . ولی بادگیر های چهار و هشت طرفه دارای ارتفاع بیشتری هستند. مرتفع بنا نمود

اعث بلند را هشت طرفه احداث می کنند تا در مقابل فشار باد پایداری بیشتری داشته باشد و شکل بدنه بادگیر ب
.عبور جریان باد با فشار کمتری شود

در خانه های مسکونی چهار فصل که دارای حیاط مرکزی هستند، معموالً بادگیر را در قسمت تابستان نشین 
نمونه بارز آن را می .ساختمان احداث می کنند و این بادگیر به اطاق اصلی یا تاالر و سرداب یا زیرزمین راه دارند

در این قسمت از ساختمان، عالوه بر بادگیر، هواکش های . توان در خانه بروجردی ها در کاشان مالحظه نمود
در این ساختمان، عملکرد خنک سازی . تعبیه شده بر روی گنبد تاالر نیز به تهویه محیط داخل کمک می کند

البته در مورد سرداب، چون بدنه کانال بادگیر در زیرزمین . بادگیر فقط به صورت جابجایی هوا صورت می گیرد
قرار دارد و لذا قدری مرطوب می باشد، در نتیجه برودت تبخیری نیز به مقدار مختصری در خنک نمودن فضای 

.سرداب تاثیر می گذارد

چند نمونه از بادگیر های حجیم 
چهار طرفه در بندر تارخی کنگ 

در ساحل خلیج فارس

در مواقعی که باد جریان نداشته باشد، هوای گرم داخل . از خصوصیات دیگر بادگیر می توان از اثر دودکش نام برد
بنا صعود می کند و از طریق بادگیر به خارج بنا منتقل می شود و بدین صورت کماکان یک جریان هوا در داخل 

.ساختمان برقرار می گردد هرچند که شدت آن کمتر از مواقعی است که باد در محیط خارج جریان داشته باشد
هنوز هم بادگیر . مالحظه نمود( 6)بهترین نمونه بادگیر ها در جنوب کشور را می توان در بندر لنگه و بندر کنگ 

طرز کار بادگیر های این منطقه، مشابه نواحی . های حجیم چهار طرفه، نمود اصلی این دو بندر قدیمی می باشند
مرکزی ایران است؛ فقط همان گونه که عنوان شد، عملکرد برودتی این بادگیر ها فقط از طریق جابجایی هوا 

مطلب دیگر اینکه نسیم هوای بین خشکی و دریا و به طور کلی باد های محلی در این مناطق از . صورت می گیرد
شدت کمتری نسبت به نواحی مرکزی ایران برخوردارند و لذا باید بادگیر ها حجیم تر باشند تا بتوانند جریان 

متر مربع می ۸در بعضی موارد، مساحت مقطع بادگیر به بیش از . بیشتری از هوا را به درون اطاق انتقال دهند
در بندر لنگه، در نزدیکی ساحل، تعداد بادگیر ها بیشتر است و حجم آن . رسد و بر روی کل بام اطاق قرار می گیرد

ها نیز بزرگتر می باشد؛ ولی هرچه از ساحل دور شویم، تعداد این بادگیر ها و ابعاد آنها کمتر می شود؛ به نحوی که 
.در سمت شمالی بندر تعداد اندکی بادگیر وجود دارد

بادگیر های چهار طرفه یک خانه 
مسکونی قدیمی در شهر میناب، 

استان هرمزگان

همان گونه که در عکس ها و اشکال این قسمت مشاهده می شود، اغلب بادگیر ها، دارای چوب بست هایی 
هستند که دو طرف دهانه بادگیر را به هم متصل می کنند و انتهای این چوب بست ها از بدنه بادگیر بیرون می 

این چوب بست ها جهت افزایش استحکام و مقاومت بادگیر در مقابل فشار باد است و به صورت کششی کار .باشد
علت آنکه انتهای این چوب ها را . می کنند و نمی گذارند که پره های داخلی و بدنه بادگیر از یکدیگر جدا شوند

نمی برند این است که در زمان تعمیر و مرمت بادگیر، داربست ها را به این چوب ها متصل می کنند و از روی 
.داربست ها، تعمیرات الزمه را انجام می دهند

سه عدد از پنج بادگیر و یکی از دو هواکش 
یک آب انبار در جزیره کیش در این عکس 

مشخص می باشد

از جمله مشکالتی که در رابطه با بادگیر وجود دارد این است که با وجود کلیه تمهیدات، باز هم مقداری گرد و 
به عالوه، پرندگان، جانوران موذی و حشرات نیز از طریق مجرای بادگیر . غبار وارد فضای داخل بنا می شود

.  همچنین کنترل کامل مقدار جریان هوا و میزان رطوبت و برودت میسر نمی باشد. وارد فضای داخل می شوند
لذا بادگیر به تدریج جای خود را به کولر آبی در نواحی مرکزی و کولر گازی در نواحی جنوبی کشور داده 

در میبد در بعضی از خانه ها، از مجرای بادگیر جهت انتقال کانال کولر استفاده می شود و کولر را در . است
بدین نحو عملکرد جدید بادگیر تنها به عنوان محافظ . مقابل بادگیر و در سمت رو به باد مطلوب قرار می دهند

.کولر در مقابل باد های کویری و عبور کانال کولر است

قطعاً از بادگیر به صورت گذشته نمی توان استفاده نمود و تامین برودت و تهویه ساختمان تنها به وسیله 
.دالبته با نصب تور سیمی ریز بر روی بادگیر، مقداری از مشکالت حل می شو. بادگیر دیگر میسر نمی باشد

سیستم مکمل بادگیر و کولر
آبی در ساختمان های 

مسکونی کارکنان راه آهن یزد

قابل ذکر است که حسن فتحی، معمار نامی مصر در داخل کانال بادگیر هایی که برای ساختمان هایش 
طراحی نموده، از یک فواره، یک پمپ آب کوچک، چند ورق حلبی سوراخ دار و یک تشت آب استفاده نموده 

در مواقعی که جریان باد گرم و یا خشک باشد و یا هنگامی که دارای مقداری گرد و غبار است، پمپ . است
آب را روشن می کنند و آب فواره بر روی ورق های حلبی و نهایتاً به داخل تشت آب می ریزد و سپس 

مجدداً این آب از طریق پمپ به فواره منتقل می شود و بدین ترتیب نه تنها هوا خنک و مرطوب می گردد، 
.بلکه مقداری از گرد و غبار آن نیز کاسته می شود

بادگیر می تواند. کماکان می توان از بادگیر به عنوان مکمل سیستم تهویه و برودت ساختمان استفاده نمود
در مواقعی از سال، شرایط آسایش در داخل بنا را از طریق تهویه طبیعی تامین کند و در زمانی که باد دیگر 

ه نمون. نتواند پاسخگوی نیاز اهالی ساختمان باشد، تنها در آن صورت باید از تاسیسات مکانیکی بهره گرفت
هایی از این سیستم مکمل را می توان در بعضی خانه های نوساز محله صفاییه یزد و ساختمان های مسکونی 

البته در موارد بسیاری بادگیر های جدید در خانه های نوساز این . کارکنان راه آهن این شهر مشاهده نمود
شهر تنها جنبه تزیینی دارد و اگر بادگیر صرفاً جنبه سمبلیک و نمادین داشته باشد و عاری از هرگونه 

عملکردی باشد، این یادگار با ارزش به تدریج از سیمای بافت قدیم و جدید شهر های ایران حذف خواهد 
.شد
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زایش یک دوره نیز در قرن پانزدهم که فعالیتهای اقتصادی در اروپای غربی اف

اژ آب و پیدا کرد از توربینهای بادی جهت تامین نیروی مکانیکی برای پمپ

بینهای امروزه گستره فعالیتها و کاربرد تور. آسیاب غالت استفاده می کردند

اژ آب بادی طیف وسیعی از صنایع را تحت پوشش قرار می دهد مثالً برای پمپ

ها را جهت می توان این توربین. یا شارژ باتری از این توربینها استفاده می شود

نیز ( وتالیکفتو)استفاده از بهینه و تولید بیشتر قدرت با سلولهای خورسیدی 

شده در در حال حاضر بیشترین ظرفیت توربینهای بادی نصب. ترکیب نمود

ر نواحی البته گاهی اوقات د. چند دهه گذشته از نوع متصل به شبکه بوده است

.دور افتاده از توربینهای بادی منفصل از شبکه استفاده شده است

(توسط توربینهای بادی)استحصال انرژی از باد 

یکی تبدیل از نظر عملکردی در توربین های بادی انرژی جنبشی باد به انرژی مکانیکی و سپس به انرژی الکتر

ای اولیه انرژی مثالً سیستم ه. بهره برداری از انرژی باد توسط توربینهای بادی تفکر بسیار قدیمی است. میگردد

.  باد در چین باستان و خاور نزدیک زمانهای طوالنی به کار گرفته می شدند

انواع توربینهای بادی

توربینهای بادی با محور چرخش عمودی-الف

بخش اصلی تشکیل ۲از (… ساوینوس ، داریوس ، صفحه ای وکاسه ای)توربینهای بادی با محور عمودی نظیر 

ذاشته یک میله اصلی که رو به باد قرار می گیرد ومیله های عمودی دیگری که عمود بر جهت باد کار گ. شده اند

محور این توربین شامل قطعاتی با اشکال گوناگون بوده که باد را در خود جمع کرده و باعث چرخش. می شوند

ها یک طرف در این نوع توربین. ساخت این نوع توربین بسیار ساده است، ولی بازده پایینی دارد.اصلی می گردد

نتیجه این نوع .توربین باد را بیشتر از طرف دیگر جذب می کند وباعث می شود سیستم لنگر پیدا کرده و بچرخد

م است ، طراحی این است که سرعت چرخش سیستم دقیقاً با سرعت باد برابر بودخ ودر مناطقی که سرعت باد ک

.یکی از مزایای آن وابسته نبودن سیستم به جهت وزش باد می باشد. چندان کار آمد نیست

توربینهای بادی با محور چرخش افقی-ب

چیده تر این نوع توربین ها نسبت به مدل با محور عمودی رایج تر می باشد، توربینهای بادی با محور افقی پی

رعتها در همه س. وگران تر از نوع قبلی هستند و ساخت آنها هم مشکل تر است ولی راندمان بسیار باالیی دارند

.  ظیم کردحتی سرعتهای پایین باد کار می کنند و در انواع پیشرفته تر میتوان جهت آنها رابا جهت وزش باد تن

این پره ها همواره . پره است که روی یک پایه بلند نصب شده اند۲یا در مواردی ۳نمای ظاهری این توربینها 

.درجهت وزش باد قرار م یگیرند

این توربینها چگونه کار می کنند؟

ژی مکانیکی در پنکه انرژی الکتریسیته به انر. مراحل کار یک توربین کامالً برعکس مراحل کار یک پنکه است 

نیکی در توربینها ، چرخش پره ها انرژی جنبشی باد را به انرژی مکا. تبدیل شده و باعث چرخیدن پره می شود

چرخش پره ها باعث چرخش محور اصلی می.باد به چره ها برخورد می کند وآنها را می چرخاند. تبدیل می شود

.چرخش این ژنراتور، برق متناوب تولید می کند. شود و این محور به یک ژنراتور برق متصل است

بادیتوربینیک.کنندتولیدبرقواتکیلو6۵۰۰تا۵بینتوانندمیامروزهعمودیبادیهایتوربین

کند،ینتامراچاهازآبکردنپمپبراینیازموردانرژییاخانهیکمصرفمیتواندکوچکسایزبامستقل

.گیرندمیقراراستفادهموردسراسریشبکهبهآنتزریقوبرقتولیدبرایبزرگترسایزتوربینهایولی

:  به طور کلی اجزاء مختلف یك توربین به شرح زیر می باشد

.پره دارند، باد به پره ها برخورد می کند و باعث چرخش آنها می شود۳یا ۲بیشتر توربین ها : پره ها-1

اضطراری با استفاده ازسیستم ترمز دیسکی می توان توربین را بطور هیدرولیکی در مواقع عادی حتی:ترمز-2

.متوقف کرد

متر برثانیه است بکار می اندازد و ۲۵تا ۴بخش کنترل توربین را هنگامی که سرعت باد بین : بخش کنترل-3

توربین ها نمی توانند . متر بر ثانیه می رسد آن را متوقف می کند۲۵هنگامی که سرعت باد به باالتر از 

متر بر ثانیه امکان سقوط برج ها ۳۰متر بر ثانیه به کار خود ادامه دهند در سرعت باالی ۲۵درسرعتهای بیشتر از 

.نیز وجود دارد

توربینهای بادی میتواند سرعت کم چرخش (: گیربکس)جعبه دنده -4

محوره پره ها را با ضریب تبدیل مثبت به سرعت باال که در ژنراتور استفاده 

.تبدیل کند. می شود

انرژی برق ژنراتور در حقیقت بخش تبدیل انرژی مکانیکی باد بع: ژنراتور-5

نکرون ژنراتورهای بکار برده شده ، ژنراتورهای آسنکرون وس. است( الکتریکی)

.می باشند

اسل قسمت اصلی توربین بادی که رتور به آن متصل است را ن: ناسل-6

ژنراتور ناسل در باالی برج قرار دارد شامل جعبه دنده ، شافت اصلی. میگویند

ین ها می بعضی از ناسل ها آنقدر بزرگند که تسک. ، بخش کنترل و ترمز است

دورانی در گذشته توربین های بادی با یک سرعت. توانند داخل آن بایستند

کار می کردند، اما مدلهای امروزی تقریباً سیستم یک( دور روتور)ثابت 

مدل یک ۲مدل توربین موجود ، ۵۸از میان . سرعته را کنار گذاشته اند

.مدل با سرعت متغیر وجود دارند۳۴مدل دو سرعته و ۲۲سرعته ، 

به مجموعه تیغه ها و توپی وسط آنها روتور می گوییم: روتور-7

عت دکلها معموالً از فوالدهای استوانه ای یا شبکه ای از میله های فوالدی ساخته می شوند، چون سر: دکل-8

کتریسیته بیشتری باد با افزایش ارتفاع زیاد می شود، دکلهای بلند باعث می شوند توربین انرژی بیشتری بگیرد و ال

.تولید کند

ومی شامل دو سنسور سرعت سنج و جهت نما میباشنند که اولی سرعت با دو د: سنسورهای اندازه گیری-۹

جهت باد را با دقت مشخص می کند و اطالعات حاصل را به بخش کنترل می دهدو بر اساس این اطالعات زمان

.مشخص میشود( Yam system)کار توربین زاویه چرخ انحراف 

.که این چرخ ، توربین را دقیقاً درجهت وزش باد قرار می دهد

م توسط هدایت این سیست. یک سیستم ترکیبی الکتریکی مکانیکی است( Yawسیستم ): موتور انحراف-1۰

ا تعیین بر اساس اطالعات رسیده از قثسمت اندازه گیری ، واحد کنترل جهت باد قالب ر. واحد کنترل انجام میشود

قط در این سیستم ف. کرده و به موتور انحراف فرمان میدهد که این موتور توربین را در راستای مناسب بچرخاند

.توربینهای بزرگ متصل به شبکه کاربرد دارد

این بالچه ، توسط . از بالچه استفاده می کنند( Yaw system)در توربین های بادی سایز کوچک به جای انحراف 

.جریان باد خود به خود توربین را درراستای مناسب قرار می دهد
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انواع کاربرد توربینهای بادی

کاربردهای غیر نیروگاهی:الف

پمپ های بادی آبکش. 1-الف

پهای پس از دوران استفاده وسیع از پم. یکی از کاربردهای مهم غیر نیروگاهی انرژی باد ، پمپاژ آب می باشد

و ۱۹۵۰بادی در قرن گذشته و نیمه اول این قرن ، با افزایش کاربرد برق بعنوان انرژی برتر در طی دهه های 

ین ، و جایگزینی روزافزون پمپهای الکتروموتوری به جای پمپهای بادی هنوز پمپهای بادی عمدتاً در چ۱۹6۰

.آفریقای جنوبی ،آرژانتین و ایالت متحده آمریکا به فروش میرسند

وژی در این پمپهای بادی بهره برداری شده ، عمدتاً از نوع توربینهای بادی پرپره کالسیک می باشند که تکنول

های بادی امروزه بطور کلی موارد استفاده از توربین. سال گذشته بطور مداوم بهبود یافته است۱۵زمینه ،در طی 

:جهت پمپاژ آب عبارتند از

آبیاری درمقیاس کم-۲تامین آب آشامیدن حیوانات در مناطق دورافتاده          -۱

تامین آب مصرفی خانگی-۴آبکشی از عمق کم جهت پرورش آبزیان                     -۳

کاربرد توربین های کوچك بعنوان تولید کننده برق.2-الف

.اصلی ترین کاربردهای غیر نیروگاهی توربین های برق بادی، تامین برق جزیره های مصرف میباشد

و غیر یک جزیره مصرف محل یا منطقه ای است که تامین مصرف آن از طریق شبکه سراسری برق بسیار مشکل

یق مولدهای تا چند سال پیش تامین برق این نقاط که تعدادشان کم نیست بسیار سخت و از طر. متطقی می باشد

کیلو وات برای تامین برق مورد نیاز این ۱۰امروزه از توربینهای بادی کوچک تا قدرت . کوچک دیزلی تامین می شد

قایق حتی بر یک توربین بادی در مقیاس کوچک با نصب بسیار آسان و سریع حتی بر روی. مناطق استفاده می شود

وربینها روی قایق ها و اتوبوس ها بدون هیچگونه هزینه ای برق مورد نیاز این مناطق را تامین می کند و قیمت این ت

اه باتریهای این توربینها معموالً به همر. نسبت به مجموع قیمت موتور برق و هزینه سوخت آن اقتصادی نیز می باشد

یزلی بصورت ذخیره کننده انرژی بکار برده می شوند و می توانند با سایر منابع مانندفتوولتائیک یا ژنراتور های د

.ترکیبی مورد بهره برداری قرار گیرند

شارژ باتری.3-الف

متر دارند استفاده می شود این ۳برای این کار بیشتر توربینهای بادی با قیمت ارزان و متوسط که روتورهایی با قطر 

نمونه کاربرد چنین. نوع بهره برداری عموماً توربینهای بادی کوچک جهت مصارف خانگی را شامل می شوند

.توربینهایی شامل تامین انرژی دستگاههای کمک ناوبری دریایی و مخابرات می شود

کاربردهای نیروگاهی:ب

رح زیر می کاربردهای نیروگاهی توربین های برق بادی شامل کاربردهای متصل به شبکه برق رسانی است که به ش

:باشند

ورزی استفاده جهت تامین بارهای الکتریکی از نوع مسکونی ، تجاری و صنعتی یا کشا: توربین های بادی منفرد-1

وربینها در اکثراً این ت. بار مصرفی در مجاورت توربین قرار داشته و بار مصرفی به شبکه نیز متصل است. می شود

.کیلو وات است۱۰۰-۱۰عموماً اندازه این توربین ها بین . نزدیکی کشتزارها یا گروهی از منازل قرار داده می شود

:مزارع بادی-2

ه توزیع می این کاربرد معموالً چندین توربین بادی متمرکز راشامل می شود و بمنظور تامین انرژی که ازطریق شبک

بار شود طراحی شده و این موضوع در مقابل توربینهای بادی منفرد مورد قبل که بمنظور تامین انرژی مصرفی

کیلو وات ۵۰۰-۵۰اندازه های معمولی این توربین های بادی بین . الکتریکی درمحل طراحی می گردد ، مطرح است

الً در آمریکا ، مث. سیاست های ملی تولید انرژی، تعیین کننده بازار پراکنده توربینهای متصل به شبکه است. است

ید دانمارک هلند و آلمان به افراد اجازه داده شده که توربین های بادی درتملک خود رابه شبکه وصل نموده و تول

امروزه هدف اصلی محققین ، حرکت به سمت راه اندازی واحد های. اضافی خود را به سازمان برق محلی بفروشند

.بزرگتر مزارع برق بادی می باشد
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