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ت ا كا ا ان انا ت ژ انرژي توانايي انجام كار استان
:انواع انرژي

انرژي پتانسيل و انرژي جنبشي
يانرژي شيميايي، انرژي مكانيكي، انرژي الكتريكي،  ي ي

.....انرژي گرمايي، انرژي هسته اي و
ژول، كالري،كيلو وات ساعت:واحد انرژي
كيلوگرم متر بر مجذور ثانيه: واحد نيرو
وات:واحد توان

سرعت انجام كار:توان
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W=F*d*cosb
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ژي ان :انواع انرژي:انواع
ناپذير1 تجديد هاي انرژي انرژي هاي تجديد ناپذير-1
يرانرژي هاي تجديد پذير-2 پ ي ج ي رژي



• را » انرژي هاي تجديدپذير«قطعاً بطرق مختلف عبارت ر ب رق جديدپذيرب ي ررژي
روند رو به رشد مصرف انرژي، گرم شدن بيش  . شنيده ايد

ياز اندازه كرة زمين و نگراني از تمام شدن منابع انرژي هاي   رژي بع ن م ز ي ر و ين ز ر ز ز
فسيلي باعث شده  تا از انرژي  هاي نو يا تجديدپذير به 
ببرند ياد ها انرژي اين براي مناسب جايگزيني عنوان جايگزيني مناسب براي اين انرژي  ها ياد ببرندعنوان



پذيرانرژي هاي تجديد پذير جديد ي رژي
يديانرژي خورشيدي• ور رژي
انرژي باد•
ا• گ ز ژ ان انرژي زمين گرمايي•
انرژي آب•
انرژي زيست توده•
•..........









انرژی باد

در . در ميان انرژی ھای نوظھور وسبز، انرژی بادی از جايگاه ويژه ای برخوردار است
سرمايه ، فسيل احتراق قابل اد م منابع کاھش جمله از مختلف بداليل اخير، سالھای اخير، بداليل مختلف از جمله کاھش منابع و مواد قابل احتراق فسيلی، سرمايه سالھای
گذاريھا و در نتيجه پيشرفتھای زيادی در مورد استفاده از انرژی باد صورت گرفته 

انرژی باد اغلب در دسترس بوده و ھيچ نوع آلودگی بر جای نمی گذارد و  .است
شود انرژی منابع ساير با مقايسه قابل مدت دراز در نيز اقتصادی نظر از لذامیتواند و رژی  بع ا ير  ي ب  بل  راز   ر  يز  ی  ر ا وا از  ا . ی 

توليد انرژی از باد با استفاده از تکنولوژی پيشرفته و در ابعاد بزرگ الزم و ضروری 
.جلوه کرده است





باد توانانرژی و 
انرژی خورشيدی که به زمين می رسد به % ٢: نکته(باد، حاصل تابش اشعة خورشيد به جو زمين است

گرم شدن نامساوی زمين و ھوای اطراف آن که ناشی از جذبھای مختلف گرمای ).باد تبديل می شود
باد توليد سبب زمين چرخشی و سطحی اختالالت وجود و باشد می زمين آبی و خشکی سطوح در ي ب خورشيد و بب  ين  ی ز ی و چر ال  ی ب و وجو  ين  بی ز ی و  وح  ر  ي  ور

اين جريان باد يا انرژی حرکتی، ھنگامی که توسط توربين ھای بادی جمع می شود،می تواند .می شود
.برای توليد الکتريسيته استفاده گردد

در اشاره به تاريخچة توليد برق با استفاده از ماشين ھای بادی، بزرگترين آن توسط کشور امريکا در 
ش اخت ان نگ ا افق١٩٣١الز ا ا ت ک ق ا ش ز ن نيز در شوروی سابق يک توربين بادی با محور افقی ١٩٣١در سال.زمان جنگ جھانی دوم ساخته شد

ميالدی قرن گذشته، تالش کشورھا برای ايجاد منابع  ٧٠بعد از بحران نفتی اوايل دھه .بکار گرفته شد
جايگزين انرژی نفتی و درنتيجه استفاده از انرژی باد در توليد برق چشمگير شد که تا کنون نيز ادامه 

.داشته است



ل ت ا ژ ان ن شگ می شودچگونه انرژی بادی توليد
نام انرژی بادی فرايندی را توضيح می دھد که چگونه از باد برای توليد انرژی مکانيکی يا الکتريسيته گ

توربين ھای بادی انرژی جنبشی موجود در باد را به وسيله حرکت دورانی پره ھای توربين . استفاده می شود
انرژی مکانيکی دارای مصارف گوناگون می باشد از جمله در آسيابھا، .به انرژی مکانيکی تبديل می کنند

نمايد تبديل الکتريسته به را مکانيکی قدرت تواند می که ژنراتوری در استفاده يا و آب .پمپھای ي يل  ب ري  ی ر ب  ي ر  و  ی  وری   ر ر ژ ب و ي   ی  پھ .پ
الزم به ذکر است برای توليد ميزان انرژی الکتريسته قابل توجه که بتواند برق منطقه ای را تأمين نمايد نياز 

محاسبات و پيش بينی ھای الزم به جھت موقعيت  .به چندين توربين در مزارع بادی بزرگ می باشد
نصب،سرعت و مسير دقيق باد،شرايط ھواشناسی محلی، نزديکی خطوط انتقال برق به منطقه، مالحظات 
ا ا اقت ف ت ک ا کا ل ا ط ائل ا تفا استفاده از زمين و مسائل زيست محيطی از جمله نکات مھمی است که در توجيه فنی و اقتصادی نصب اين ا

.مجموعه توربينھا بعنوان يک نيروگاه بادی مدنظر می باشد



انواع نيروگاھھای بادی
سرعت باد در اين مکان از مشخصه ھای سرعت باد در دو ناحيه دريا و : نيروگاھھای ساحلی

.ساحل دريا برخوردار می شود

توربين ھای بادی نصب شده در اين  :(offshore)نيروگاھھای دور از ساحل در درياھای آزاد‐
مکان کمتر از توربين ھای نصب شده در روی خشکی مزاحم ھستند چون از فاصله دور صدای 

از آنجائی که ناھمواری ھای سطح آب مخصوصاً در ناحيه عميق تر . آنھا کمتر به گوش می رسد
ات ه آ از نطقه د اد ت ن انگ ت ا ن ز ھا لند ت از ت ک بسيار کمتر از پستی و بلندی ھای روی زمين است ميانگين سرعت باد در منطقه باز آب به مراتب ا

.بيشتر از ميانگين سرعت آن در خشکی است



‐ اين نيروگاھھا ھنوز تکميل نشده و در ): معلق در ھوا(نيروگاھھای ھوايی
آنھا براساس توربين بادی با محور عمودی کار می . حال ساخت می باشند
ا ک ا ا ط اک ا ش اا ا ٣٢٢ا  ٣٢٢بادھايی با سرعت .ی در ھوا شناور می ماننديکنند وتوسط بادبادکھا

 ٢٠کيلومتر در ساعت پره ھای آنھا را می چرخاند و ھر توربين می تواند 
.مگاوات برق توليد کند



مکانھایی مناسب برای دستگاھھای بادی باالی تپه ھای گرد و صاف، دشت یا سواحل باز و فواصل کوھی که مثل قيف عمل می کنند، ھستند. با عرض جغرافيایی افزایش می یابد
توليد باد

مکانھایی مناسب برای دستگاھھای بادی باالی تپه ھای گرد و صاف، دشت یا سواحل باز و فواصل کوھی که مثل قيف عمل می کنند، ھستند. با عرض جغرافيایی افزایش می یابد
توليد باد

منابع بادی
ميانگين سرعت باد   بھترین محل برای نصب یا ساخت دستگاه بادی کجاست؟

. کيلومتر در ساعت است 23برای به صرفه بودن تبدیل انرژی باد به برق حدود 
به علت . کيلومتر در ساعت است16ميانگين سرعت باد در برخی از کشورھاگ

دسترسی آسان به باد با دوام و ھميشگی، برخی شرکت ھا نصب ماشينھا را 
ددر مناطق و دور از ساحل مدنظر دارن n

(anemometer)



براساس يك قانون طبيعي سرعت باد در نواحي پهناور و بدون وقفه در وزش باد، با عرض  
د ا ش افزا ا اف افغ د گ هها ت اال اد ا تگاه د ا نا ا كان مكانهايي مناسب براي دستگاههاي بادي باالي تپه هاي گرد و صاف،  .جغرافيايي افزايش مي يابد

دشت يا سواحل باز و فواصل كوهي كه مثل قيف عمل مي كنند، هستند .

به منظور توليد انرژي الكتريكي با استفاده از انرژي باد، اولين گام
.شناسايي نواحي با پتانسيل مناسب براي نصب توربين بادي است
محاسبه انرژي باد و تعيين حدود آن با استفاده از روشهاي آماري

MEP همچون توزيع ويبول، رايلي، لوگ نرمال و توزيعهاي خانواده
ميتواند نقش مهمي در شناسايي مناطق مستعد براي توليد نيروي

برق داشته باشد



آوريم؟ بدست انرژی باد از میتوانيم وريمچقدر رژی ب  ز ب  يم  و ی  ر  چ



 عامل کارايی و عامل ظرفيت. دو اصطالح وجود دارد که توليد پاية برق را توضيح می دھد
مفيد انرژی میتوان چقدر که است اين کارايی از برق(منظور مورد، اين کرد)در کسب انرژی منبع از را .  را از منبع انرژی کسب کرد)در اين مورد، برق(منظور از کارايی اين است که چقدر می توان انرژی مفيد

بطور ايده آل ماشينی با کارايی انرژی صد درصد، می تواند بدون ھيچگونه اتالفی تمام انرژی توليدی را به 
بعضی از صور انرژی . انرژی مفيد تبديل کند ولی ھيچ ماشين با کارايی يا بھره وری صد درصد وجود ندارد

انرژی ھدر رفته معموالً به شکل گرمای . به ھنگام تبديل به انرژی ھای ديگر بطور کامل از بين می روند
برد مجدد اقتصادی بھرة آن از نمیتوان و است ھوا در شده اينپراکنده دارند؟ کارايی چقدر بادی توربينھای توربين ھای بادی چقدر کارايی دارند؟ اين .پراکنده شده در ھوا است و نمی توان از آن بھرة اقتصادی مجدد برد

بھره وری آنھا با دستگاھھای مولد . درصد انرژی متحرک باد را به برق تبديل می کنند ۴٠تا  ٣٠ماشينھای بادی 
درصد انرژی شيميايی ذغال به  ٣۵تا  ٣٠نيروی برق ديگر مانند ذغال سوزھا قابل مقايسه است که حدود 

.الکتريسيتة قابل استفاده تبديل می شوند
میگردد بر برق توليد در نيرو دستگاه توانايی به ظرفيت روزواژة تمام درصد صد گنجايش با نيرو دستگاه يک يک دستگاه نيرو با گنجايش صد درصد تمام روز .واژة ظرفيت به توانايی دستگاه نيرو در توليد برق بر می گردد

در چنين شرايطی ھيچ وقتی برای تعمير يا سوختگيری صرف نمی شود .و ھر روز ھفته با تمام نيرو کار می کند
مشخصاً دستگاھھای ذغالی اگر تمام روزھای سال و . که اينچنين چيزی برای ھر دستگاھی غيرممکن است

درصد خواھند بود ٧۵بطور شبانه روزی کار کنند، دارای ظرفيت  .
ھستند سوز سوخت نيروی مولد دستگاھھای از متفاوت بادی مولد ودستگاھھای باد ميزان به آنھا بھرهوری بھره وری آنھا به ميزان باد و .دستگاھھای مولد بادی متفاوت از دستگاھھای مولد نيروی سوخت سوز ھستند

يک . ساعته کار کنند ٢۴بنابراين ماشين ھای بادی نمی توانند در طول سال بطور .ميزان سرعت باد بستگی دارد
درصد زمان  ٨٠تا  ۶۵توربينبادی در يک مزرعة بادی شاخص معموالً کمتر از گنجايش کامل خود يعنی حدود 

 ٣۵تا  ٣٠بنابراين ضريب ظرفيت ساالنه آنھا . کار می کند، زيرا سرعت باد ھميشه در بيشترين مقدار خود نيست
است انرژیدرصد توليد برای طبيعی گاز توربينھای از که نيروگاهھايی ديگر، نيروگاھھای با مقايسه در رژی .ر  ي  و ی  ی بر بي ز  ی  وربين ھ ز  يی   يرو ھ ر  ي ی  ھھ يرو ي ب  ر 

الکتريکی استفاده می کنند به علت پر ھزينه بودن تامين سوخت معموالً تنھا در زمان اوج مصرف به توليد 
لذا تصميم بر . می باشد ٪٢۵-۵به ھمين دليل ضريب ظرفيت اين توربين ھا پايين بوده و معموالً بين . می پردازند

.عملی شدن توليد چنين برقی بستگی به نسبت خروجی الکتريسيته به ھزينه سرمايه گذاری در دراز مدت دارد



اد ژ ان از ل ا ته الکت ا ا مزايا و معايب الکتريسيته حاصل از انرژی بادزا
(منبع تجديدپذير پاک)

انرژی باد يک منبع رايگان و تجديدپذير است پس ميزان استفاده از آن امروز مھم نيست چراکه فردا 
برخالف .انرژی باد ھمچنين منبعی پاک برای توليد برق است.نيز ھمين مقدار قابل توليد است ر رز ر پ ی چ ررژ

نيروگاھھای مرسوم،نيروگاھھای بادی ھيچ آلودگی ھوا يا گازھای گلخانه ای خاصی را منتشر نمی 
توليد   ،نيروگاھھا بادی کاليفرنيا از١٩٩٩طبق گزارش وزارت نيروی اياالت متحده، در سال .کنند

ميليون پوند آلودگی ھای گازی قابل توليد،  ١۵ميليون پوند گاز دی اکسيد کربن و  ٢/۵بيش از 
اند د ک ی گي بهل نياز کيفيت بدين اي ھ يه ت ھدف اين به يدن ای ب که ت ا ذک شايان شايان ذکر است که برای رسيدن به اين ھدف و تھيه ھوايی بدين کيفيت نياز به .جلوگيری کرده اند

ميليون درخت می باشد ١٧۵ميليون عدد به  ٩٠توسعه درختان جنگلی از  .



مسائل ھزينه ای
د ه ه١گ از ن آ فن ن ا ل ت ا افته کاھش گ ش ط اد ژ ان نه ھز گذشته ال سال گذشته ھزينه انرژی بادی بطور چشمگيری کاھش يافته است ولی اين فن آوری نياز به ١٠گرچه در

ھزينه مربوط % ٨٠تقريباً .سرمايه گذاری اوليه بسيار بااليی نسبت به ژنراتورھای سوختھای فسيلی دارد
اگر چرخة عمر سيستم ھای توليد برق بادی با .به ماشين آالت ھمراه با محوطه سازی و نصب می باشد

(محاسبه ھزينه ھای سوخت و عمليات (سيستمھای سوخت فسيلی براساس ھزينه ھای موجود مقايسه شوند
،به ھرصورت ھزينه ھای انرژی بادی نسبت به فن آوريھای توليد انرژی )برای يک چرخه زمانی توليد

برق . ديگر بسيار قابل رقابت می باشند بدليل عدم نياز به خريد سوخت و وجود حداقل ھزينه ھای عملياتی
سنت  ۵سنت برای ھر کيلو وات ساعت بود، اما حاال به کمتر از  ٣٠، ١٩٧۵توليد شده توسط باد در سال 

است کردرسيده خواھند ھم کمتر را قيمت جديد توربينھای توربين ھای جديد قيمت را کمتر ھم خواھند کرد.رسيده است .



تأثير محيط زيستی
گرچه نيروگاھھای بادی بطور نسبی کمترين برخورد با محيط زيست در مقايسه با 

نيروگاھھای سوخت فسيلی دارد،اثر آن بر توليد صدا توسط روتور پره ھای توربين،اثر 
ت ا ا)ا(اش آ ش ک ا فاشا گا گ تلفا ،و تلفات و مرگ و مير پرندگان و خفاشان با نزديک شدن آنھا به )ديداری(زيباشناختی
طريق ازبيشتر اين مشکالت می تواند قابل حل باشد يا بطور محسوسی کاھش يابد .پره ھا

.توسعه فنی يا با استقرار درست مکانی مزرعه بادی



توزيع و تھيه به مربوط مسائل مربوط به تھيه و توزيعمسائل
محدوديت و چالش اصلی استفاده از باد بعنوان يک منبع نيرو تناوب و کم و زياد شدن آن 

باد نمی تواند ذخيره .است و لذا ھميشه زمانی که الکتريسيته موردنياز می باشد،نمی وزد
گرچه الکتريسيته حاصل از انرژی بادی در صورت استفاده از باطری می تواند (گردد

گگ عالوه بر .و تمامی بادھا نمی توانند در زمان نياز به الکتريسيته مھار گردند)ذخيره گردد
اين،مناطق مناسب بادی معموالً در مناطق دوردست از منطقه موردنياز برق مصرفی 

درنھايت،توسعه منابع بادی ممکن است با ديگر استفاده ھای .قرار دارند)مانند شھرھا(
توليد به نسبت است ممکن ديگری استفاده پيشنھاد و شده مقايسه زمين يک ي موردنظر و ب ب  ن   ری  ي ھ   ي  و پي ين  ر ي ز ور

به ھرصورت،توربينھای بادی می توانند در زمينھای .الکتريسيته ارزش داشته باشد
.چراگاھھا يا کشاورزی مستقر شوند



ت ال ف ال ا ت Vestasگ V44 ت600 كها ت تفاا 96ا Vestasبزرگترين توربين بادي در حال فعاليت V44‐600 متري96ارتفاعاين توربين كه در.است
ميشيگان قرار داد، كمتر از يك درصد روشنايي و   (Traverse)روي برجي در غرب شهر تراورس

مصرف كننده   200اما اين تعداد براي حدود . نيروي خروجي مجموع شركت ها را فراهم مي كند
اين دسته از مردم كه تمام برق خود را از نيروي باد به دست مي آورند، با  . ساكن در شهر كافي ست

.درصد بيشتر به عنوان بهاي برق به منظور حمايت از اين طرح موافقند20پرداخت حدود حپ ن

بھره برداری از برق بادی
.  انرژی بادی به سرعت در حال تبديل شدن به منبع اصلی تامين انرژی در بازار جھانی می باشد ع

از فن آوری ھای متعارف موجود، انرژی بادی از ... خاطر دھه ھا حمايت گسترده مالی و  اما به
.عدم مزيت رقابتی برخوردار است

در جدول  .توان بادی توليد شده در جھان را به خود اختصاص داده اند% ٨١امريکا و اروپا حدود 
به متعلق ترتيب به شده نصب بادی ظرفيت باالترين اول٥جھان متحدهچين:کشور اياالت – اياالت متحده -چين :کشور اول٥جھانی باالترين ظرفيت بادی نصب شده به ترتيب متعلق به

.اسپانيا و ھند می باشد که بيشترين سرمايه گذاری را نيز در توليد اين انرژی سبز کرده اند -آلمان

با ظرفيت انرژی بادی نصب شده  ھندوستانگيگاوات و  ٤٧با ظرفيت حدود  چيندو کشور آسيايی 
تا سه ماھه (گيگاوات اولين و پنجمين پيشتازھای اصلی توليد اين انرژی پاک در سطح دنيا ٢/١۴

.ھستند)٢٠١١اول سال 



کت ش ت BPا BPسايت شرکت:مرجع



کشور ايران نيز به علت موقعيت جغرافيايی خود قابليت دسترسی بسيار مناسب به انرژی باد 
تا به حال کوششھايی نيز برای احداث نيروگاه ھای برق بادی انجام شده  ١٣٧٣از سال .دارد

اين نيروگاھھا . که نتيجه آن احداث مزرعه بادی در استان ھای گيالن و خراسان بوده است
ل ت ل تا ا ژ ا ا ا ا ا ش کا گفت ق ا١ط ا ا ق ا گا ا ھزار مگاوات برق را دارا ١٠طبق گفته کارشناسان سازمان انرژی ھای نو، پتانسيل توليد

مگاوات برق از طريق دو نيروگاه بادی منجيل و بينالود  ٩٠ھستند و درحال حاضر بيش از 
مگاوات افزايش خواھد  ١٢٨وارد مدار شده است که اين ميزان تا پايان برنامه پنجم توسعه به 

.يافت ي
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ش خ ژ انرژي خورشيديا
:يدگاه تاريخيد

سال پيش فيثاغورث به وسيله بازتاب نور از يكسري آينه مقعر و متمركز كردن نور آن روي كشتي هاي دشمن، آن ها را به2000در حدود
انرژي خورشيدي جزو منابع انرژي تجديدپذير محسوب مي شود.آتش كشيد . 

.باتري  هاي خورشيدي، مستقيماً انرژي خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند
.از باتري خورشيدي براي تامين انرژي ماهواره  ها استفاده مي شود

استفاده مي كنند) كاري يا فعال سازي(ماشين حساب، دوربين  هاي اتوماتيك و نور سنج  ها از باتري خورشيدي بعنوان منبع تأمين انرژي



ماده اصلي باتري خورشيدي  .اولين نمونه باتري خورشيدي اختراع شد1954در سال
بازده  . ماده اوليه باتري خورشيدي ارزان است.سيليكون است كه در شن وجود دارد

با اين حال بعضي مواقع  ) ظاهراً بازه كمي است(است % 25الي % 10باتري خورشيدي 
.استفاده از انرژي خورشيد غير قابل اجتناب است

در برخي نيروگاه هاي ديگر از گرماي انرژي خورشيدي استفاده شده و به كمك آن ، آب جوش 
اولين نيروگاه توليد انرژي . سپس بخار آب باعث چرخش توربين و مولد برق مي شود. مي آيد

متر انرژي خورشيدي را در  1آينه هر كدام به قطر  270. الكتريكي از نور خورشيد در ايتاليا ساخته شد
نقطه آن در آب دماي و وده ن ع ج آب(نقطهاي رسد500به)بخار م گراد سانت درجه .درجه سانتيگراد مي رسد500به)بخار آب(نقطه اي جمع نموده و دماي آب در آن نقطه 

آب . در اودلياي فرانسه نيز انرژي خورشيدي در يك نقطه جمع شده و بوسيله آن آب گرم مي شود
.گرم شده در منازل نيز مورد استفاده قرار مي گيرد



.روش هاي مختلفي براي استفاده از انرژي خورشيدي وجود دارد

ا ژ ا ا ا ا ا ل .روش هاي مختلفي براي استفاده از انرژي خورشيدي وجود داردا
آب گـرم شـده در منـزل    (در يكي از اين روش ها، صفحه هاي خورشيدي انرژي خورشيد را جمع نموده و باعث باال رفتن دماي آب مي شـوند  

.معموالً صفحه هاي خورشيدي سياه هستند زيرا اين رنگ تابش خورشيد را بهتر جذب مي كند). مي شوداستفاده 

.  روش ديگر استفاده از انرژي خورشيدي باتري خورشيدي است
باتري هاي خورشيدي انرژي خورشيدي را مستقيماً به الكتريسيته 

.تبديل مي كنند





:روش سوم براي استفاده از انرژي خورشيدي
آ آآ در فرانسه چنين آينه  هايي  .از آينه  هاي مقعر براي جمع  آوري نور خورشيد استفاده مي شود

گرماي  . درجـه بـاال مي  رود 300نور خورشيد را در محلي جمع نموده و دمـاي آن مـحـل تـا 
بخار حاصل از آن براي به حركت در  . زياد در اين محل باعث بخار شدن آب مي شود

كا ل .آوردن مولد بكار مي رودآ



در اين روش . روش چهارم براي استفاده از انرژي خوشيدي، تبديل مستقيم اين انرژي به انرژي حركتي است
ميشود جمع يكمحل در آينههايي توسط خورشيدي انرژي استرلينگ.معموالً موتور يك محل اين يك(در يك (در اين محل يك موتور استرلينگ .معموال انرژي خورشيدي توسط آينه هايي در يك محل جمع مي شود

موتور استرلينگ به . قرار مي دهند) موتور ويژه كه انرژي گرمايي را مستقيماً به انرژي حركتي تبديل مي كند
مولد وصل است و بدين ترتيب مي توان برق توليد نمود



انرژي خورشيدي در تمام نقاط زمين وجود دارد، البته ميزان آن به محل، ساعت و روز 
انرژي خورشيد % 30. انرژي خورشيدي را به سختي مي توان ذخيره نمود. بستگي دارد

آن در % 23.آن گرم شدن زمين، جو و دريا مي شود% 47توسط جو بازتاب مي شود، و ي ب ز ب جو وو ي ري و جو ين ز ررم
% 2/0. چرخه توليد باران بكار مي رود آن باعث توليد باد و موج و جريان هاي اقيانوس

انرژي زمين از خورشيد % 99در عمل فتوسنتز استفاده مي شود و كالً % 03/0. مي شود
.حاصل مي شود



خورشي انرژي نيروگاه يك ديمشخصات يك نيروگاه انرژي خورشيديمشخصات

عدد 1818تعداد آينه
متر مربع27مساحت هر آينه

m78ارتفاع كانون و ع
c 530دماي بخار آب
Mw 10توان خروجي

 



باتري هاي . وات است 200در نواحي كه ما زندگي مي كنيم توان انرژي خورشيد در هر متر مربع حدود
ك%25ال1% ل ك الك ژ ا ا ژ اا ا ا اين بدان معني است . انرژي خورشيد را به انرژي الكتريكي تبديل مي كنند%25الي%10خورشيدي

كيلومتر مربع را با  100بايد زميني به مساحت  Mw 1000كه براي توليد انرژي الكتريكي به مقدار 
.باتري خورشيدي بپوشانيم



خورشيدیانر معايب-ژی و مزايا یر ي ور يبژی  ي و  ز

بار بيش تر از ساير  5000خورشيد.انرژي خورشيد تجديدپذير است ت ا جديدپذير يد ور رژي يد.ا ير5ور از ر بيش ر ب
هزينه توليد باتري  هاي  . انرژي هاي تجديدپذير ديگر انرژي تأمين مي كند

خورشيدي به شدت در حال كاهش است و در عين حال بازده آن ها بهتر  
.انرژي خورشيدي مجاني است.مي شود يي



)  مثل كوهستان يا بيابان(در مناطق دور افتاده كه انتقال انرژي دشوار است
.استفاده از انرژي خورشيدي مقرون به صرفه است

.ر ضمن انرژي خورشيدي هيچ آلودگي در بر نداردد



:معايب و مضرات
اگر چه انرژي خورشيد زياد  .توليد انرژي الكتريكي توسط خورشيد بسيار گران است

در اوقات زمستان كه . است اما جمع آوري و ذخيره و استفاده از آن بسيار سخت است
.نياز به انرژي بيش تري احساس مي شود ميزان انرژي خورشيدي كاهش مي يابد

يبراي توليد انرژي به مقدار قابل توجه به مساحت زيادي ي ب و بل ب ي ر ي و ي بر
.نيازمند هستيم

در طول روز كه زاويه پرتوي نوري خورشيد عوض مي شود  
انرژي دريافتي از آن تغيير مي كند



:اثرات زيست محيطي
كند اشغال دي ش خ وگاه ن كه ختاحت ا وگاههاي ن از شت ا ا بسيار بسيار بيش تر از نيروگاه هاي با سوخت  .مساحتي كه نيروگاه خورشيدي اشغال مي كند

.فسيلي است

غير قابل  ) مثل شيشه و پالستيك(وادي كه براي ساخت نيروگاه خورشيدي از آن ها استفاده مي شود م
.بازيافت هستند



گرما زمين انرژي زمين گرماانرژي
دماي مواد مذاب خارج شده از زمين چقدر . حتماً در تلويزيون آتشفشان را ديده ايد

درجه؟2000درجه1000درجه500درجه100است؟ درجه؟2000درجه،1000درجه، 500درجه،100است؟
آيا از اين پديده مي توان نتيجه گرفت كه در داخل زمين حرارت خيلي زيادي وجود 

دارد؟
)البته كنترل شده(آيا مي توان اين انرژي را به بيرون هدايت كرد؟



درجه سانتيگراد يا بيش تر  100در زير سطح زمين دما حدود  Km 6به عنوان مثال . دماي داخل زمين به عمق آن بستگي دارد
.درجه سانتيگراد نيز باال مي رود200البته در بعضي مناطق دما تا.است

ن ك فا ا ا ا از ا آ ا ا ل ا ا زا ز گ آ ا از ن ز ط(ا ا)ا براي ) يا سطحي(امروزه نيز از منابع آب گرم زير زميني .رومي  ها براي اولين بار براي آب حمام از اين حرارت استفاده كردند
به ياد داشته باشيد كه براي هر يك از موارد  . درماني استفاده مي شود- گرمايش خانه، گرمايش گلخانه، پرورش آبزيان و پزشكي

.فوق نياز به انرژي داريم كه منبع انرژي زمين گرما آن را مجاني در اختيار ما قرار مي دهد
در منطقه  اي به نام توسكني انجام شد، جايي كه بخار آب از زمين 1904در سال "الدرلو"ولين تالش براي توليد الكتريسيته توسط

آ خا ا ش 26Cال14Cخا .بود260Cالي140Cخارج مي شد و دماي بخار آب بين
در نيوزيلند چندين محل با دماي  . منابع حرارتي زمين زياد است) اردبيل و تبريز(در نواحي ايتاليا، ايسلند، كانادا، نيوزيلند و ايران 

.سطحي زياد وجود دارد



ن 1950نيوزيلند پس از جنگ جهاني دوم نياز شديدي به برق داشت و اين باعث شد كه دولت بين سال هاي  ن م ي پس و
.نفر كافي بود 13500برق حاصل از آن براي.نيروگاه هايي براي توليد الكتريسيته بسازد1954الي



مبراي استفاده از حرارت زمين، آب سرد به اليه هاي پائين زمين هدايت مي شود، سپس آب گرم شده  
اين آب گرم يا بخار آب مي تواند توربين ها را به حركت در آورده  . يا بخار آب به باال هدايت مي شود

كيلومتر حفر شود، دما   12به ياد داشته باشيد كه اگر حفره  اي به عمق . (و انرژي الكتريكي توليد كند
.)درجه سانتيگراد خواهد بود300الي200در آن نواحي



:مزايا
اگر چه هزينه . انرژي حاصل از گرماي زمين براي توليد برق، حرارت منزل و مصارف صنعتي قابل استفاده است بل ي ر و ز ر ر برق ي و ي بر ين ز ي ر ز ل زيرژي چ ر

چنين . ساخت نيروگاه با حرارت زمين زياد است ولي هزينه انرژي آن خيلي كم است و در حقيقت مجاني است
در ضمن هزينه ي انرژي مورد نياز آن ها مجاني . نروگاه هايي آلودگي كم تر و مساحت كمي را اشغال مي كنند

.است



:معايب و مضرات
اگر انرژي حرارتي زمين در يك منطقه به . مناطق مناسب براي استفاده از انرژي حرارتي بسيار محدود است

مقدار زيادي مصرف شود، اين منبع انرژي ديگر تجديدپذير نخواهد بود و به عبارتي دماي زمين در آن ناحيه 
بد.كاهش مي يابد .هشميي

حفاري  هاي بعمل آمده براي بيرون كشيدن حرارت زمين عمدتاً با خارج شدن 
.  گازهاي سمي آمونيوم، بخار جيوه، ارستيك و ايزوتوپ هاي راديو اكتيو همراه است

گ .ساخت چنين نيروگاه هايي گران بوده و در مواردي خاص مقرون به ساخت هستندگ



در ضمن.بخار آب در اين منابع بسيار پر سر و صدا و خطرناك است ر ر پر ب بع ن ب نب
بعضي از اليه  هاي زمين از گرانيت بوده و به سختي قابل حفاري

.هستند، بنابراين هزينه توليد انرژي را باال خواهند برد
نيروگاه هاي حرارتي اثرات جانبي بر زيبايي : اثرات زيست محيطي

ها اه و انات ح ت هاج اعث د ا عض د و ند دا ط محيط دارند و در بعضي موارد باعث مهاجرت حيوانات و ماهي  هاح
.شده اند



ده ت ت زيست تودهز
آيا منابع سوختي، مثل چوب، زغال چوب و علف ها ي قابل اشتعال، جزو منابع انرژي هستند؟آ

آيا مي توان از زباله ها ي شهري به عنوان سوخت استفاده نمود؟
آيا مي توان از منابع گياهي براي ماشين ها سوخت تهيه كرد؟

رقبل از دسترسي بشر به نفت، گاز و زغال سنگ، انسان انرژي صنعتي و خانگي خود را از كجا تامين مي كرد؟ ي ين ج ز ر و ي و ي رژي ن ل ز و ز ب ر ب ي ر ز بل

:ديدگاه تاريخي
د كا ش ا گ اي ش كه ژي ان ع ن ل ا خ تا دگا د از ديدگاه تاريخي اولين منبع انرژي كه بشر براي گرمايش بكار برداز

.چوب بود



انرژي خورشيد در گياهان و طي عمل فتوسنتز استفاده % 03/0همانطور كه مي دانيد 
گياهان در طي  .اين مقدار انرژي چندين برابر انرژي مصرفي كل كره ي زمين است.مي شود و يني ز ي ر ل ي ر رژي بر بر ين چ رژي ر يين ر ي

از . فرآيند فتوسنتز از انرژي خورشيدي استفاده كرده و محصوالت مختلفي را توليد مي كنند
اين . انرژي نوراني در گياهان به صورت انرژي فسيلي ذخيره مي شود% 90ديدگاه انرژي 

.انرژي در موارد مختلف قابل استفاده است



بها استفاده ژي ان ن تام اي ب ز ن صنعت و خانگ ضايعات خ ب از اهان گ و چوب ب عالوه وزه مروزه عالوه بر چوب و گياهان از برخي ضايعات خانگي و صنعتي نيز براي تامين انرژي استفاده به ام
تحت عنوان زيست توده يا منابع بيومس . اين منابع كه جزو منابع تجديدپذير هستند. عمل مي آيد

:به طور كلي منابع زيست توده عبارتند از. شناخته مي شوند
چوب ها و فرآورده ها ي جانبي آن-1
پسماندهاي كشاورزي، ضايعات جنگلي و غذايي-2
پسĤب ها ي شهري و روستايي -3
پسĤب ها  و ضايعات آلي صنعتي -4
دام-5 فضوالت و ماندها پس

رو

پس ماندها و فضوالت دامي-5
زباله ها ي شهري -6

.تمامي موارد باال قابل سوختن هستند و مي توان در موارد مختلف از آن ها استفاده نمود
ا



:به طور كلي به سه شكل مي شود از انرژي زيست توده استفاده نمود
از حرارت توليد شده مي توان براي . ساده ترين روش استفاده از انرژي زيست توده سوزاندن آن ها است

.گرمايش خانگي و آشپزخانه و همچنين راه اندازي مولد ها ي برقي استفاده نمود
بينيد م را توده كمكزيست به برق توليد چگونگ زير مدلسازي در مدل سازي زير چگونگي توليد برق به كمك زيست توده را مي بينيددر

شيميايي قرار مي گيرند و در پايان -در روشي ديگر منابع زيست توده طي يكسري فرآيندهاي حرارتي
يك نمونه از بكارگيري اين روش .حاصل مي شود)شبيه زغال(سوخت ها يي به شكل گاز، مايع و جامد  ع شيي ن

درجه حرارت داده و ماده اي جامد 600براي اين منظور چوب را تا دماي كم تر از.ساخت زغال چوب است
.به نام زغال چوب بدست مي آيد كه خيلي بهتر از چوب مي سوزد و دماي باالتري را نيز توليد مي كند



.در هر حال ماده ي سوختني كه از اين روش بدست مي آيد را مي توان براي توليد برق نيز استفاده نمود
به توده زيست تبديل در موجودها ريز بكارگيري عبارت توده زيست منابع از استفاده در روش سوم در استفاده از منابع زيست توده ، عبارت بكارگيري ريز موجودها در تبديل زيست توده به روشسوم

در اين روش . در اين روش آنزيم ها، منابع زيست توده را تخمير مي كنند. سوخت مايع و گاز است
سوختي حاصل مي شود كه خيلي شبيه گاز طبيعي و بنزين است و به همين علت مي توان آن را مستقيما در 

.خودرو استفاده نمود



مزايا و معايب -زيست توده
ذ ت ت ز ژ ان اا آ از ل ا ا ا خ سوخت ها ي مايع حاصل از آن ها .منابع انرژي زيست توده تجديدپذير هستند

در برخي مناطق دور  . هزينه ي منابع زيست توده كم است. آلودگي توليد نمي كنند
  نمود افتاده مي توان از اين منابع استفاده

.مساحت چنين نيروگاه هايي تقريباً كم است



:معايب و مضرات 
.حمل و نقل منابع زيست توده سخت و پر هزينه است

انرژي حاصل از سوخت ها ي گياهيِ مايع كم بوده و در 
.حدود نصف بنزين انرژي دارند



از گ ه د درجه گرمايي-روز

Heating Degree- DayHeating Degree- Day



و بر  . درجه گرمايي روشي كاربردي را جهت ارزيابي تقاضا و مصرف انرژي ارائه مي كند-روز دروز ي ر رژي ر و بي رزي جه ر ي ربر ي رو يي ر بررج و
يا باالتر باشد ) F°65 )c °3/18اين فرض استوار است كه در يك ساختمان اگر ميانگين دماي روزانه 

روز  - درجه 1به عنوان  F °65به زبان ساده هر يك درجه دماي پايين تر از . نيازي به گرمايش نيست
روز گرمايي براي هر روز از تفاضل ميانگين دماي  - گرمايي در نظر گرفته مي شود بنابراين درجه

ا ك ا(آF°65اF°65ا اا گ روز گرمايي مورد  - مقادير منفي جهت محاسبه درجه. (بدست مي آيدF°65ازF°65روزانه كمتر از
).استفاده قرار نمي گيرند

Tmean - F °65 = درجه گرمايي شبانه روز
Tmeanبرابر با ميانگين دماي روزانه است . meanروز ي ين ي ب بر بر

است  F°15گرمايي برابر بادرجه  - است داراي روز F°50بنابراين روزي كه ميانگين دماي آن
روز گرمايي آن محاسبه  - يا باالتر باشد درجه F°65و روزي كه ميانگين دماي آن) 65- 50=15(

روز گرمايي منفي مورد استفاده قرار نمي گيرد - درجهنمي گردد زيرا همانگونه كه بيان شد



مقدار گرماي موردنياز براي آنكه يك دماي مشخص در داخل يك ساختمان ثابت باقي بماند 
درجات گرمايي كل است اين رابطه خطي به معناي آن است كه با دو برابر شدن  -متناسب با روز

روز گرمايي، غالباً مصرف سوخت نيز دو برابر مي شود و در نتيجه صورتحساب مصرف  - درجه
ا ا كه ا اه1خت ا كه ت ا ا ا اً ت ا ا گ ز روز گرمايي است حدودا دو برابر ماهي است كه داراي -درجه 1000سوخت در ماهي كه داراي

.  روز گرمايي است - درجه 500
روز گرمايي روزهاي قبل گزارش مي شود همانگونه كه براي يك  - هر روز، جمع درجه

ل اف ل ف ش ا گ ش ا گ ا ا ا ش ش ا گ كل ا گ روز گرمايي كل گزارش مي شود بر اين اساس گزارش، گرمايش فصلي براي -فصل، درجه
اين گزارش ها . جون سال بعد يعني يك سال تعريف مي شود 30فاصله زماني اول جوالي تا 
روز گرمايي كل تا اين تاريخ در سال گذشته و يا ميانگين  -اغلب شامل مقايسه با درجه

اين روش ساده اي است كه مي توان .بلندمدت آن در اين تاريخ و يا هر دو اين ها مي باشد يب ين و ر ي و يخ ين وب ي ي وش ين
مطابق آن قضاوت كرد كه آيا گرمايش فصلي در اين تاريخ باال يا پايين يا نزديك به نرمال  

.  است



درجه سرمايي - روز ييروز ر رج

C li D DCooling Degree- Days



روز گرمايي تخمين زده و  - به همان صورت كه براي گرمايش، سوخت مورد نياز مي تواند با استفاده از درجه
ا آ ا ل ا ا ا ك ا ا ال ا مقايسه شود، مقدار برق الزم براي سرمايش يك ساختمان هم مي تواند بوسيله شاخصي شبيه به آن به نام ا

در محاسبه اين شاخص هم بكار مي رود،   F °65به علت آنكه دماي پايه . روز سرمايي تخمين زده شود - درجه
مثالً اگر دماي . از دماي ميانگين روزانه بدست مي آيد F °65روز سرمايي در هر روز بوسيله كم كردن  - درجه

.خواهد بودF°15روز سرمايي برابر با-باشد درجهF°80ميانگين روزانه روز ين رج8ي د بب بر بر يي ر بو15روز د و
 F                                            °65 - Tmean = درجه سرماي روزانه

با مقايسه . آورده شده است2-1روز سرمايي تعدادي از شهرهاي امريكا در جدول - ميانگين ساالنه درجه
)  3000ميانگين روز درجه گرمايي ساالنه آن (مقدار انرژي مورد نياز جهت سرمايش ساختماني در سان آنتونيو 

ئ ل نت آن ه ه ش ان اخت ش ا ت از ن ژ ان ا ق ه(ا ز االنه انگ ا با ميانگين ساالنه روز درجه (با مقدار انرژي موردنياز جهت سرمايش ساختماني شبيه به آن در سنت لوئس
                                    .درمي يابيم كه در مورد اولي مقدار انرژي موردنياز دو برابر دومي است) 1500گرمايي 

دسامبر همان سال  31فصل سرمايي به طور معمول از اول ژانويه تا 
روز سرمايي كل گزارش  - در نتيجه وقتي درجه. اندازه گيري مي شود

روز سرمايي  ها از اول ژانويه تا - مي شود اين عدد معرف جمع كل درجه
. پايان دسامبر هر سال است

درجه گرمايي و سرمايي  -هر چند شاخص هاي ديگري كه از روز
و تابشخورشيد باد، سرعت اثرات و شده پيشنهاد نيز رضايتبخش ترند نيز پيشنهاد شده و اثرات سرعت باد، تابش خورشيد ورضايتبخشترند

روزها به ميزان زيادي هنوز مورد  - رطوبت را هم در نظر گرفته اند، اما درجه
استفاده قرار مي گيرند



Tmean ميانگين دماي روزانه هواست كه بصورت= (Tmax + Tmin ) /2  Tmean   تعريف  مي شود و در آن
Tmax (Tmin) كمينه و پيشينه دماي روزانه وTbh Tbc ..پايه هاي دمايي مورد استفاده است,


