كلياتي در راستاي
شناسائي انرژي باد و
نيروگاه هاي بادي
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در بسياري از مراجع آمده است كه در استانهاي شرقي ايران براي باال كشيدن آب از چاه و
آسياب كردن غالت از آسيابهاي بادي استفاده ميشده است .مشاهدات و تحقيقات نشان
ميدهد كه در تابستان و گاهي در ماههاي پاييز در اغلب نواحي خشك و بيآب ايران ،كه
احتياج به آب بيشتر ميباشد ,شدت وزش باد عامل مهمي در بكارگيري انرژي باد بوده
است .تا قبل از سال  3131در منطقه بادخيز منجيل ،از انرژي باد براي پمپاژ آب و
روشنايي استفاده ميشده است.

اولين توربين باد مولد برق در دانمارك
در اوايل قرن حاضر با پيشرفتي كه در طرح و ساخت انواع پره و اصوال سطوح
آِروديناميك پديد آمده و با تكامل قوانين مكانيك سياالت ،آسيابهاي قديمي مورد بررسي
علمي قرار گرفت و بموازات آن طرحهايي براي استفاده از مبدلهاي انرژي باد بصورتهاي
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ديگر پيشنهاد و اجرا گرديد .بدين ترتيب در دهه هاي اول قرن بيستم اغلب توربينهاي بادي
در انواع مختلف با بكارگيري قوانين آيروديناميك و تكنولوژي جديد ساخته شدند.
ايجاد نيروگاههاي بادي و تبديل انرژي الكتريكي با استفاده از توربينهاي با ظرفيتهاي باال
پس از جنگ جهاني دوم با وجود نياز شديدي كه صنايع رو به توسعه كشورهاي مترقي به
منابع انرژي داشتند ،توليد نيروگاه هاي بادي و حتي تحقيق درباره آنها بعلت در دسترس
بودن سوخت فسيلي ارزان قيمت متوقف گرديد .اما با بروز بحران انرژي به سبب كاهش
ذخاير هيدروكربورهاي جهان و نتيجتا كاهش فرآورده هاي نفتي و همچنين افزايش روز
افزون تقاضاي انرژي و بيم و وحشت از توسعه آلودگي موجب شد تا توجه دانشمندان به
منابع ديگر از جمله انرژي باد كه مي تواند به طور مناسبي در مناطق بادخيز مورد استفاده
قرار گيرد معطوف و فعاليتهاي دامنه داري از سال  3191ميالدي در اين زمينه آغاز گرديد.
مكانيزم توربينهاي بادي:
توربين هاي بادي انرژي جنبشي باد را به توان مكانيكي تبديل مي نمايد و اين توان
مكانيكي از طريق شفت به ژنراتور انتقال پيدا كرده و در نهايت انرژي الكتريكي توليد
مي شود توربين هاي بادي براساس يك اصل ساده كار مي كنند .انرژي باد دو يا سه پره
اي را كه بدور روتور توربين بادي قرار گرفته اند را به چرخش در مي آورد .روتور به يك
شفت مركزي متصل مي باشد كه با چرخش آن ژنراتور نيز به چرخش در آمده و
الكتريسيته توليد مي شود.

انواع توربين هاي بادي
الف  -توربينهاي بادي با محور چرخش عمودي
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اين تو ربينها از دو بخش اصلي تشكيل شده اند :يك ميله اصلي كه رو به باد قرار مي گيرد
و ميله هاي عمودي ديگر كه عمود بر جهت باد كار گذاشته مي شوند .اين توربينها شامل
قطعاتي با اشكال گوناگون بوه كه باد را در خود جمع كرده و باعث چرخش محور اصلي
ميگردد .ساخت اين توربينها بسيار ساده بوده اما بازده پائيني دارند .عمدهترين توربين -
هاي بادي محور عمودي عبارتند (ساوينيوس داريوس ،صفحه اي و كاسه اي) .در اين نوع
توربينها در يك طرف توربين ،باد بيشتر از طرف ديگر جذب مي شود و باعث مي گردد كه
سيستم لنگر پيدا كرده و بچرخد .يكي از مزايا ي اين سيستم وابسته نبودن آن به جهت
وزش بادمي باشد.

ب – توربينهاي بادي با محور چرخش افقي
اين توربينها نسبت به مدل محور عمودي رايجتر بوده همچنين از لحاظ تكنولوژيك پيچيده
تر و گرانتر نيز ميباشند .ساخت آنها مشكلتر از نوع محور عمودي بوده ولي راندمان
بسيار بااليي دارند .در سرعتهاي پايين نيز توانايي توليد انرژي الكتريكي را داشته و
توانايي تنظيم جهت در مسير وزش باد را نيز دارند .اين توربينها  1يا در مواردي  2پره مي
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باشند كه روي يك برج بلند نصب مي شوند .اين پره ها همواره در جهت وزش باد قرار مي
گيرند.

رشد ظرفيت توربينهاي بادي تا پايان سال 4002
در دهه اخير آلمان در زمره كشورهاي پيشگام در طراحي توربينهاي  offshoreمي باشد.
اين كشور در توليد توربينهاي بادي با ظرفيت باالتر از  1مگاوات رتبه اول را در بين ساير
كشورها از آن خود كرده است .سه نوع توربين بادي با ظرفيت باال ،تاكنون مربو به
سازندگان آلماني بوده كه جدول ذيل گوياي پيشرفت غير منتظره در اين توربين ها با
ظرفيت هاي باال مي باشد.
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ظرفيت توليد و نصب توربينهاي باالتر از  1مگاوات در دنيا تا پايان سال 2112
ظرفيت

ساخت نمونه

(مگاوات)

آزمايشي

5

2112

5

2112

Enercon

E-332

2,5

2112

Vestas

NM331-2,2

2,2

2111

Bonus
Energy

Bonus
1,3MW/319VS

1,3

2112

Brunsbuttel
Germany
Bremerhaven,
Germany
Magdeburg,
Germany
Roskilde,
Denmark
Hovsore
Denmark

GE Energy

GE 1,3s
offshore

1,3

2112

Vestas

V11

1

2112

Albacete,
Spain
Hovsore,
denmark

سازنده

نوع توربين باد

REpower

5M

multibrid 5111 Prokon Nord

محل نصب

آخرين محصول توليد كنندگان دانماركي (دو شركت  vestasو  NEG Miconكه در بهار
 2112بايكديگر ادغام شدند) توربين  NM331-2,2با ظرفيت  2/2مگاوات و قطر روتور
 331متر بوده است.
شركت  vestasپيش از اين در سال  2112نمونه آزمايشي توربين  v11با ظرفيت  1مگاوات
را وارد بازار نموده است كه هم اكنون اين كارخانجات در حال ساخت توربين  v321-2,5با
ظرفيت  2,5مگاوات و قطر روتور  321متر مي باشند كه در بازار فروش صنعت برق
عرضه گرديده.
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آخرين محصول شركت  GE Energyآمريكا توربين  GE1. offshore 3sبا ظرفيت 1/3
مگاوات و قطر روتور  312متر بوده است .در اواخر سال  ،2111هفت دستگاه از سري اول
اين توربين در سواحل ايرلند و در سايت  Arklo Bankنصب گرديد.

توربين باد GE 1,3s offshore
شركت  Enerconآلمان نيز در سال  2112اولين نمونه آزمايشي توربين مدل  E-332با
ظرفيت  2/5مگاوات توليد كرد و از آن پس 2 ،دستگاه از اين نوع توربين نصب شده است.
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توربين باد E-332 Enercon
در اكتبر  2112شركت  Repowerآلمان نمونه آزمايشي توربين  M5با ظرفيت  5مگاوات را
در سايت نزديك  Brunsbuttelدر نزديكي يك نيروگاه هسته اي نصب نمود كه عالوه بر
آن در اواخر سال  2112نيز نمونه آزمايشي ديگري از توربين  multibrid5111را در
منطقه  Bermerhavenنصب نمود.
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توربين باد 5 M REpower
روند تغييرات ابعاد توربينهاي ساخته شده از گذشته تا كنون نشان مي دهد كه با باال رفتن
سطح تكنولوژي و كم شدن محدوديتهاي نظير ساخت قطعات ،حمل و نقل اجزاء و نصب
آنها به سرعت شاهد باال رفتن ابعاد و به تبع آن توان خروجي اين توربينها هستيم.
تصاوير ذيل به روشني گوياي اين مطالب هستند( .اعداد مندرج در باالي هر تصوير قطر
روتور اين توربينها را در سال ساخت آنها نشان مي دهد):
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توان انرژي بادي
منظور از توان بادي تبديل سرعت ،دما و كيفيت حركتي باد به نوعي مفيد از انرژي مانند
انرژي الكتريكي است كه اين كار به وسيله توربينهاي بادي صورت ميگيرد .در
آسيابهاي بادي از انرژي باد مستقيماً براي خرد كردن دانهها و يا پمپ كردن آب استفاده
ميشود .در اواخر سال  2113ميزان ظرفيت توليدي برق بادي در سراسر جهان برابر 91٫1
گيگاوات بود .گرچه اين ميزان چيزي در حدود يك درصد از كل انرژي الكتريكي توليدي در
جهان محسوب ميشد اما در طول بازه زماني بين سالهاي  2111تا  2113تقريباً چهار
برابر شدهاست .در اين ميان كشورهاي دانمارك با  21درصد ،اسپانيا و پرتغال با  1درصد
و آلمان با  9درصد از نظر درصد توليد برق بادي از كل توليد انرژي الكتريكي در
جايگاههاي نخست قرار دارند .انرژي بادي در مقادير زياد در مزارع بادي توليد و به شبكه
الكتريكي متصل ميشود .از توربينها در تعداد كم معموالً فقط براي تامين برق در مناطق
دور افتاده استفاده ميشود .اما از جمله داليل تمايل كشورها براي افزايش ظرفيت توليد
برق بادي مزايا بسيار زياد اين روش توليد انرژي الكتريكي است چراكه انرژي بادي
فراوان ،تجديدپذير و پاک است و همچنين در مقايسه با استفاده از انرژي سوختهاي
فسيلي ميزان كمتري گاز گلخانهاي منتشر ميكند.
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(اين توربين سه پره از پركاربردترين طراحيها براي توربينهاي بادي هستند)
توان پتانسيل توربين
انرژي موجود در باد را ميتوان با عبور آن از داخل پرههاي و سپس انتقال گشتاور پرهها
به روتور يك ژنراتور استخراج كرد .در اين حالت ميزان توان تبديلي با تراكم باد ,مساحت
ناحيه جاروب شده توسط پره و مكعب سرعت باد بستگي دارد .به اين ترتيب ميزان توان
قابل تبديل در باد را ميتوان به شكل ذيل به دست آورد:
كه در اين فرمول  Pتوان تبديلي به وات α ،ضريب بهرهوري (كه به طراحي توربين
وابستهاست) ρ ،تراكم باد بر حسب كيلوگرم بر مترمكعب r ،شعاع پرههاي توربين برحسب
متر و  vسرعت باد برحسب متر بر ثانيهاست.
زماني كه توربين انرژي باد را ميگيرد سرعت باد كم خواهد شد كه اين خود باعث جدا
شدن باد ميشود .آلبرت بتز (  )Albert Betzفيزيكدان آلماني در  3131اثبات كرد كه يك
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توربين حداكثر ميتواند  51درصد از انرژي بادي را كه در مسير آن ميوزد را استخراج
كند و به اين ترتيب  αدر معادله باال هرگز بيشتر از  1٫51نخواهد شد.
از تركيب اين قانون با معادله باال ميتوان اينگونه نتيجه گرفت:
 حجم هوايي كه از منطقه جاروب شده توسط پرهها عبور ميكند به ميزان سرعت باد و
چگالي هوا وابستهاست .براي مثال در روزي سرد با دماي  35درجه سانتيگراد (51
درجه فارنهايت) در سطح دريا ،چگالي هوا برابر  3٫225كيلوگرم بر متر مكعب است.
در اين حالت عبور بادي با سرعت  ۸متر بر ثانيه در روتوري به شعاع  311متر تقريباً
موجب عبور  99٬111كيلوگرم باد در منطقه جاروب شده توسط پرهها خواهد شد.
 انرژي جنبشي حجم مشخصي هوا به مجذور سرعت آن وابسته است و از آنجايي كه
حجم هواي عبور از توربين به صورت خطي با سرعت رابطه دارد ،ميزان توان قابل
دسترسي در يك توربين با مكعب سرعت نسبت مستقيم دارد .مجموع توان در مثال
باال در توربيني با شعاع جاروب  311متر برابر  2٫5مگاوات است كه بر طبق قانون بتز
بيشترين ميزان انرژي استخراج شده از آن تقريباً برابر  3٫5مگاوات خواهد بود.
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توزيع سرعت باد
ميزان باد دائما تغيير ميكند ميزان متوسط مشخص شده براي يک منطقه خاص صرفاً
نميتواند ميزان توليد توريبن بادي نصب شده در آن منطقه را مشخص كند .براي
مشخص كردن فراواني سرعت باد در يک منطقه معموالً از يک ضريب توزيع در اطالعات
جمعآوري شده م ربوط به منطقه استفاده ميكنند .مناطق مختلف داراي مشخصه توزيع
سرعت متفاوتي هستند .مدل رايلي ( )Rayleigh modelبه طور دقيقي ميزان ضريب توزيع
سرعت در بسياري مناطق را منعكس ميكند.
از آنجاييكه بيشتر توان توليدي در سرعت باالي باد توليد ميشود ,بيشتر انرژي توليدي در
بازههاي زماني كوتاه توليد ميشود .بر طبق الگوي لي رنچ نيمي از انرژي توليدي تنها در
 ٪35از زمان كاركرد توربين توليد ميشود و در نتيجه نيروگاههاي بادي مانند نيروگاههاي

13

سوختي داراي توليد انرژي پايداري نيستند .تاسيساتي كه از برق بادي استفاده ميكنند بايد
از ژنراتورهاي پشتيباني براي مدتي كه توليد انرژي در توربين بادي پايين است استفاده
كنند.
ضريب ظرفيت
تا زماني كه سرعت باد ثابت نباشد توليد ساليانه انرژي الكتريكي توسط نيروگاه بادي
هرگز برابر حاصل ضرب توان توليدي نامي در مجموع ساعت كار آن در يك سال نخواهد
شد .نسبت ميزان توان حقيقي توليد شده توسط نيروگاه و ماكزيمم ظرفيت توليدي
نيروگاه را ضريب ظرفيت مينامند .يك نيروگاه بادي نصب شده در يك محل مناسب در
ساحل ضريب ظرفيتي ساليانهاي در حدود  ٪15دارد .برعكس نيروگاههاي سوختي ضريب
ظرفيت در يك نيروگاه بادي به شدت به خصوصيات ذاتي باد وابستهاست .ضريب ظرفيت
در انواع ديگر نيروگاهها معموالً به بهاي سوخت و زمان مورد نياز براي انجام عمليات
تعمير بستگي دارد .از آنجايي كه نيروگاههاي هستهاي داراي هزينه سوخت نسبتاً پاييني
هستند بنابراين محدويتهاي مربو به تامين سوخت اين نيروگاهها نسبتاً پايين است كه
اين خود ضريب ظرفيت اين نيروگاهها را به حدود  ٪11ميرساند .نيروگاههايي كه از
توربينهاي گاز طبيعي براي توليد انرژي الكتريكي استفاده ميكنند به علت پر هزينه بودن
تامين سوخت معموالً تنها در زمان اوج مصرف به توليد ميپردازند .به همين دليل ضريب
ظرفيت اين توربينها پايين بوده و معموالً بين  ٪5-25ميباشد.
بنا به يك تحقيق در دانشگاه استندورد كه در نشريه كاربردي هواشناسي و اقليمشناسي
نيز به چاپ رسيده در صورت ساخت بيش از ده مزرعه بادي در مناطق مناسب و به طور
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پراكنده ميتوان تقريباً از  3/1انرژي توليدي آنها براي تغذيه مصرف كنندههاي دائمي
استفاده كرد.
محدوديتهاي ادواري و نفوذ
ميزان انرژي الكتريكي توليدي توسط نيروگاههاي بادي ميتواند به شدت به چهار مقياس
زماني ساعت به ساعت ,روزانه و فصلي وابسته باشد .اين ميزان به تحوالت آب و هوايي
ساليانه نيز وابستهاست اما تغييرات در اين مقياس زياد محسوس نيستند .از آنجايي كه
براي ايجاد ثبات در شبكه ,ميزان انرژي الكتريكي تامين شده و ميزان مصرف بايد در
تعادل باشند از اين جهت تغييرات دائم در ميزان توليد اين ضرورت را به وجود ميآورد كه
از تعداد بيشتري نيروگاه بادي براي توليدي متعادلتر در شبكه استفاده شود .از طرفي
ادواري بودن طبيعي توليد انرژي باد موجب افزايش هزينههاي تنظيم و راه اندازي ميشود
و (در سطوح باال) ممكن است نيازمند اصول مديريت تقاضاي انرژي يا ذخيرهسازي انرژي
باشد.
از ذخيرهسازي با استفاده از نيروگاههاي آب تلمبهاي يا ديگر روشها ذخيره سازي برق
در شبكه ميتوانند براي به وجود آوردن تعادل در ميزان توليد نيروگاههاي بادي استفاده
كرد اما در مقابل استفاده از اين روشها موجب افزايش  ٪25هزينههاي دائم اجراي چنين
طرحهايي ميشوند .ذخيرهسازي انرژي الكتريكي موجب به وجود آمدن تعادل بين دو بازه
زماني كم مصرف و پر مصرف خواهد شد و از اين جهت ميزان صرفهجويي عايد از
ذخيرهسازي انرژي هزينههاي اجراي آن را جبران ميكند .يكي ديگر از راهكارهاي ايجاد

15

تعادل در توليد و مصرف ،سازگار كردن ميزان مصرف با ميزان توليد با استفاده از ايجاد
تعرفههاي متفاوت زماني براي مصرف كننده هاست.
پيشبيني پذيري
با توجه به تغييرات باد قابليت پيشبيني محدودي (ساعتي يا روزانه) براي خروجي
نيروگاههاي بادي وجود دارد .مانند ديگر منابع انرژي توليد باد نيز بايد از قابليت برنامه
ريزي برخوردار باشد اما طبيعت باد اين پديده را ذاتا متغير ميكند .گرچه از روشهايي
براي پيشبيني توليد توان اين نيروگاهها استفاده ميشود اما در كل قابليت پيشبيني پذيري
اين نيروگاهها پايين است .اين عيب اين گونه نيروگاهها معموالً باستفاده از روشهاي ذخيره
سازي انرژي مانند استفاده از نيروگاههاي آب تلمبهاي تا حدودي بر طرف ميشود.
جاگذاري توربين
انتخاب مكان مناسب براي نصب نيروگاه بادي و جهت نصب توربينها در محل از نكات
حياتي براي توسعه اقتصادي اين گونه نيروگاههاست .گذشته از دسترسي باد مناسب
در محل مورد بحث ,عوامل مهم ديگري مانند دسترسي به خطوط انتقال ,قيمت زمين
مورد استفاده ,مالحظات استفاده از زمين و مسائل زيست محيطي ساخت و بهرهبرداري
نيز در انتخاب يک محل براي نصب نيروگاهها موثر است .از اين رو استفاده از
نيروگاههاي بادي در مناطق دور از ساحل ممكن است هزينههاي مربو
ضريب ظرفيت را با استفاده از كاهش هزينههاي توليد برق جبران كنند.
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به ساخت يا

مختصري از نيروگاه برق بادي :
مقرون به صرفه ترين روش استفاده از توربين هاي برق بادي ،اين است كه بصورت
گروهي از ماشين آالت بزرگ ( 660كيلو وات و باالتر)بكار روند كه " نيروگاه برق
بادي" يا "مزارع بادي" ناميده مي شوند .بعنوان مثال يك مزرعه بادي  319مگاواتي
نزديك به ليك بنتن در مينه سوتا متشكل از توربين هايي است كه در كشتزاري در امتداد
تپه باد خيز بوفالو به فواصل از يكديگر احداث شده اند .مزرعه بادي در حال توليد برق
است در حين اينكه استفاده كشاورزي نيز بدون هيچگونه اختاللي ادامه دارد.
نيروگاههاي بادي از نظر اندازه و ظرفيت مي توانند در محدوده چند مگاوات تا صدها
مگاوات قرار گيرند .نيروگاههاي برق بادي"بخش به بخش" مي باشند ،يعني از بخشها
(توربين هاي ) منفرد كوچكي تشكيل شده اند و در صورت نياز به آساني مي توان آنها را
كوچكتر يا بزرگتر ساخت .همراه با افزايش تقاضاي برق مي توان به تعداد توربين ها
افزود .امروزه ساخت يك مزرعه بادي  51مگاواتي در ظرف مدت  3۸ماه تا دو سال مي
تواند به اتمام برسد ،كه بيشتر اين زمان براي اندازه گيري ميزان باد و كسب مجوز ساخت
مورد نياز است -خود مزرعه بادي در كمتر از شش ماه مي تواند ساخته شوند.
محدوديت ها و موانع خاصي در مناطق احداث نيروگاه هاي بادي وجود دارد كه مي بايست
مورد نظر قرار گيرد كه از جمله آن مي توان به نوع مالكيت زمين ،موقعيت سايت نيروگاه از
جهت چگونگي و نحوه ارتبا آن با ساختمان ها و جاده هاي در دسترس و مناطق حفاظت
شده زيست محيطي اشاره نمود كه هرگاه اين محدوديت ها برطرف شدند ،نقشه اوليه خود
توربين هاي بادي مي تواند طرح ريزي شود .هدف كلي اين است كه توليد الكتريسيته را به
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حداكثر رساند در حالي كه هزينه هاي زير بنايي ،عملكرد و تعميرات ( )O&Mو اثرات
محيطي را به حداقل رساند .نمر افزارهاي خاصي همچون  WINPROوجود دارد كه به
طراحان و توسعه دهندگان اين امكان را مي دهد تا پيش از پديدار شدن توربين ها ،با مدل
سازي نيروگاه ،بهترين راهكارهاي تاثير گزار تا قبل از ساخت پروژه ،تعيين و مشخص
گردد.
جدا از خود توربين ها ،ديگر اجزا ء اصلي يك مزرعه بادي ،براي پشتيباني از برجهاي
توربين  ،جاده هاي اتصالي و زير سازه براي صدور الكتريسيته توليدي به شبكه ،بعنوان
يك اصل و پايه محسوب مي شوند .يک مزرعه بادي  00مگاواتي به سهولت مي تواند در
عرض دو ماه ساخته شود و برق كافي براي مصرف بيش از  0000خانه متوسط
اروپايي را توليد نمايد .به محض شروع به كار ،مي توان از راه دور يک مزرعه بادي را
كنترل و نظارت نمود .يک تيم سيار با تقريبا دو پرسنل براي هر  40تا  00توربين،
كارهاي تعميرات و نگهداري را انجام مي دهند .زمان معمول تعميرات براي يک توربين
بادي مدرن تقريبا  20ساعت در سال مي باشد.
توان و مصرف الكتريسيته معموال بيشتر با كيلو وات ساعت( )KWHسنجيده مي شود .يك
كيلو وات ساعت يعني يك كيلو وات ( 3111وات) الكتريسيته كه در يك ساعت توليد يا
مصرف مي شود .يك المپ روشنايي  51واتي كه به مدت بيست ساعت روشن باشد ،يك
كيلو وات ساعت برق مصرف مي كند .بازده يك توربين بادي بستگي به اندازه توربين و
سرعت باد در روتور(چرخ گردان) دارد .توربين هاي بادي كه امروزه ساخته مي شوند
داراي توان قدرت حدود  251وات تا  3/۸مگاوات مي باشند.
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مثال :يك توربين بادي  31كيلوواتي در يك مكاني كه سرعت باد بطور متوسط  32مايل در
ساعت باشد قادر است ساالنه حدود  31111كيلووات ساعت يا به اندازه اي كه براي
مصارف خانگي معمول كفايت كند ،برق توليد نمايد.
يک توربين  0/8مگاواتي قادر است ساالنه بيش از  0/4ميليون كيلو وات ساعت برق
توليد كند كه براي مصرف بيش از  000خانوار كفايت مي كند .متوسط مصرف خانگي در
آمريكا حدود  31111كيلو وات ساعت برق در سال مي باشد.
سرعت باد يک عامل مهم در پيش بيني ميزان كارآئي توربين مي باشد و سرعت باد يک
مكان از طريق ارزيابي منبع باد قبل از ساخت يک سيستم بادي ،سنجيده مي شود.
معموال يك سرعت باد متوسط ساالنه بيشتر از  2متر متر درثانيه براي توربين هاي
الكتريكي بادي كوچك الزم مي باشد (براي عمليات مكش آب باد كمتري الزم است).
نيروگاههاي انرژي بادي مصارف همگاني بطور متوسط به حداقل سرعت بادي به اندازه 3
متر درثانيه نياز دارند.
برق موجود در باد متناسب است با مكعب سرعت باد ،بدين معنا كه دو برابر كردن سرعت
باد ،برق حاصله را به صورت ضريبي از  ۸افزايش مي دهد .بنابراين توربيني كه در محلي
با سرعت باد متوسط  32متر در ساعت كار مي كند به نسبت توربيني كه در مكاني با
سرعت باد  33متر در ساعت باشد بصورت فرضي مي تواند حدود  %11بيشتر الكتريسيته
توليدكند به اين دليل كه مكعب  %11 )393۸(32بزرگتر از مكعب  )3113( 33مي باشد( .در
دنياي واقعي ،توربين ها به اين مقدار زياد ،الكتريسيته بيشتر توليد نمي كنند اما باز هم بيش
از  %1اختالف توليد خواهد كرد).آنچه كه مهم و قابل مالحظه است اين است كه تفاوتي كه
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در سرعت باد به نظر جزئي و كم مي آيد ،مي تواند اختالف بزرگي در ميزان انرژي
موجود والكتريسيته توليد شده ،ايجاد نمايد و بنابراين اختالف زيادي نيز در قيمت
برق توليد شده حاصل مي گردد.
توربين هاي باديبا مصارف همگاني در خشكي داراي سايزهاي مختلفي مي باشد .قطر
چرخ گردان از حدود  51متر تا حدود  11متر و با برجي تقريبا به همان سايز .يك توربين
 11متري كه داراي يك برج  11متري مي باشد ،ارتفاع كلي آن از پايه برج تا نوك چرخ
گردان تقريبا  315متر ( 222فوت) است .از تفاوت هاي توربين هاي خشكي و ساحلي مي
باشد .توربين هاي دريايي داراي چرخ گردانهاي بزرگتري مي باشند و در حال حاضر
بزرگترين آنها داراي قطر چرخ گردان  331متر است.
اين امكان به دليل كه حمل و نقل پره هاي توربين به وسيله كشتي كه آسانتر از راه زميني
مي باشد به وجود آمده است .توربين هاي بادي كوچك كه براي مصارف خانگي يا تجاري
جزئي طرح ريزي شده اند بسيار كوچكتر مي باشند.بيشتر آنها داراي قطر چرخ گردان ۸
متر يا كمتر مي باشند و برروي برج هايي به ارتفاع  21متر يا كمتر نصب مي گردند.
بيشتر سازندگان توربين هاي مصارف همگاني ،دستگاههايي در محدوده  911كيلو وات تا
 3/۸مگاوات را پيشنهاد مي كنند .ده واحد  911كيلو واتي يك نيروگاه بادي  9مگاواتي را مي
سازد در صورتيكه  31دستگاه  3/۸مگاواتي يك تاسيسات  3۸مگاواتي را فراهم مي سازد.
در آينده ايي نزديك دستگاه هايي با اندازه بزرگتر توليد مي گردد و به جهت حمل و نقل
آسانتر تجهيزات در دريا ،اين توربين ها در مناطق ساحلي و يا در آب هاي بين المللي مورد
استفاده قرار مي گيرند.
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ضريب ظرفيت
ضريب ظرفيت عاملي است در سنجش بهره وري يك توربين بادي يا هر گونه تاسيسات
توليد برق ديگر .ضريب ظرفيت ،توليد واقعي نيروگاه در مدت زمان معين را با مقدار انرژي
كه نيروگاه مي بايستي توليد نمايد را با ظرفيت كامل توليد در همان زمان مقايسه مي نمايد.
مقدار واقعي انرژي توليد شده در زمان
انرژي كه مي بايست توليد مي شود اگر توربين با حداكثر

=

ضريب ظرفيت

بازدهي در  %311از زمان كار مي كرد
يك نيروگاه برق معمولي همگاني از سوخت استفاده مي نمايد بنابراين معموال در بيشتر
مواقع كار مي كند مگر اين كه بدليل خرابي دستگاهها يا براي تعميرات بال استفاده شود .يك
ضريب ظرفيت  21تا  ۸1درصدي براي نيروگاههاي معمولي ،چيز متعارفي است .يك
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نيروگاه بادي به وسيله باد تغذيه مي گردد كه باد هم گاها پيوسته مي وزد و در مواقعي هم
اصال نمي وزد.هر چند توربين هاي بادي مدرن با مصارف همگاني معموال در  35تا ۸1
درصد مواقع كار مي كنند ،اغلب اين توربين ها در سطحي كمتر از ظرفيت كامل عمل مي
كنند .بنابراين يك ضريب ظرفيت  25تا  21درصدي غالبا متعارف محسوب ميگردد ،هر چند
ممكن است طي ماهها يا هفته هاي پر باد به ضريب ظرفيت هاي باالتر هم برسند.
مهم است كه توجه داشته باشيم ،ضريب ظرفيت تقريبا براي يك نيروگاه سوختي موضوعي
كامال قابل اطمينان است اما براي يك نيروگاه بادي اينگونه نيست ،ضريب ظرفيت براي يك
نيروگاه بادي بستگي به مقرون به صرفه بودن طراحي توربين مي باشد.
با يك چرخ گردان خيلي بزرگ و يك ژنراتور بسيار كوچك هر زمان كه باد بوزد ،يك
توربين بادي با ظرفيت كامل كار مي كند و ضريب ظرفيت  31- ۸1درصد را دارا خواهد بود
اما الكتريسيته بسيار اندكي را توليد خواهد نمود  .بيشترين الكتريسيته اي كه از هر دالر
سرمايه گذاري شده بدست خواهد آمد ،با استفاده از يك ژنراتور بزرگتر و قبول نمودن اين
واقعيت كه نتيجتا ضريب ظرفيت توليد پايين تر خواهد بود ،حاصل مي گردد .توربين هاي
بادي از اين لحاظ اساسا با نيروگاههاي برق سوختي تفاوت دارند.
آمار ظرفيت نصب توربين هاي بادي در دنيا
گزارش منتشر شده توسط انجمن انرژي باد جهان  GWECدر فوريه  2131كه شامل
ارقام مربو به توسعة انرژي باد در بيش از  91كشور در سراسر دنيا ميباشد ،نشان
ميدهد كه در اين سال ميزان نصب در جهان به  19919مگاوات رسيده ،كه با توجه به اين
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امر ميزان كل نصب از  32191۸مگاوات در سال  211۸به  35۸515مگاوات در سال 2111
افزايش يافتهاست.

به بيان اقتصادي ،بخش انرژي باد هم اكنون با مقدار كل نصب تجهيزات توليد برق جديد كه
ارزشي حدود  25ميليارد يورو ،معادل  13ميليارد دالر آمريكا دارد ،بطور جدي نقش مهمي
را در بازار انرژي ايفا مي نمايد .كشورهايي كه بيشترين ميزان نصب را بصورت تجمعي
داشته اند عبارتند از آلمان ( 22229مگاوات) آمريكا ( 33۸3۸مگاوات) ،اسپانيا (35325
مگاوات) ،هند ( ۸111مگاوات) و چين (  3151مگاوات)
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از نظر ظرفيت جديد نصب شده در سال  ،2119اياالت متحده با  5222مگاوات پيشتاز بوده
و پس از آن اسپانيا با  1522مگاوات ،چين با  1221مگاوات ،هند با  3911مگاوات ،آلمان با
 3339مگاوات و فرانسه با  ۸۸1مگاوات قرار دارند.
اين ميزان رشد نشان مي دهد كه رقباي جديد همانند اسپانيا و چين از ساير كشورها پيشي
گرفته اند.
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اروپا با ظرفيت نصب شده  59313مگاوات در پايان سال  2119همچنان پيشتاز بازار بوده
كه اين ميزان  33درصد كل ظرفيت در دنيا مي باشد .در سال  ،4000توليد حدود 001
تريليون وات ساعت ( )TWHانرژي باد معادل  20درصد از كل ظرفيت نيروگاههاي
نصب شده در اين سال ،نشانگر رشد قابل توجه اين صنعت در مقايسه با ديگر
تكنولوژيهاي تامين انرژي مي باشد.
با وجود رشد مداوم در اروپا ،حركت عمومي نشاندهنده اين است كه اين بخش به تدريج
وابستگي خود را به چند بازار كليدي از دست داده و مناطق ديگر شروع به رقابت با اروپا
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نموده اند .رشد  21درصدي بازار اروپا در سال  2131كمتر از  3/2كل ظرفيت جديد نصب
شده مي باشد كه اين نسبت در سال  2119سه چهارم بوده است.
بهره برداري از برق بادي در جهان در سالهاي  2115تا 2131
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در جهان هزاران توربين بادي در حال بهره بردا ري وجود دارد كه ظرفيت توليدي آنها به
 112/91مگاوات مي رسد و در اين ميان اتحاديه اروپا  35درصد از كل توان بادي جهان را
توليد مي كند .توليد برق بادي در ميان ديگر روشهاي توليد انرژي الكتريكي داراي بيشترين
شتاب رشد در قرن  23بوده است ،به طوري كه توليد توان بادي جهان در بين سالهاي
 2111تا  2113چهار برابر شده است .در دانمارك و اسپانيا برق بادي حدود  31درصد يا
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بيشتر از كل توليد انرژي الكتريكي را تشكيل مي دهد .گرچه  ۸3درصد از توان بادي توليد
شده در جهان به اياالت متحده و اتحاديه اروپا تعلق دارد ،اما سهم پنج كشور اول توليد
كننده برق بادي از  93درصد در سال  2112به  55درصد در سال  2115كاهش يافته است.
انجمن جهاني انرژي بادي پيش بيني كرده ،در سال  4000ظرفيت توليدي برق بادي به
 060گيگاوات برسد .با توجه به ميزان توليد كنوني  1/30مگاوات اين رقم پيش بيني يک
رشد  40درصد را در هر سال نشان مي دهد .از جمله كشورهايي كه سرمايه گذاري زيادي
در اين زمينه انجام داده اند ،مي توان به آلمان ،اسپانيا ،اياالت متحده ،هند و دانمارك اشاره
كرد .كشور دانمارك يكي از كشورهاي برجسته در توليد تجهيزات و استفاده از توان بادي
است .دولت دانمارك در دهه  3191ملزم شد تا توليد انرژي الكتريكي از انرژي باد را به 51
درصد كل توليد برق برساند و تا به امروز برق بادي  21درصد (بيشترين ميزان توليد برق
بادي از نظر درصد توليد) از كل توليد انرژي الكتريكي در اين كشور را تشكيل ميدهد؛ اين
كشور همچنين پنجمين توليد كننده بز رگ برق بادي محسوب ميشود ( در حالي كه دانمارك
از نظر ميزان مصرف در جهان رتبه  53را دارا است) .آلمان و دانمارك دو كشور پيشتاز
در زمينه صادرات توربين هاي بزرگ ( 33/1تا  5مگاوات) به شمار مي آيند .آلمان يكي از
كشورهاي پيشتاز در زمينه توليد برق بادي بوده است ،به طوري كه در سال  2113اين
كشور  2۸درصد از كل توان بادي توليد شده در جهان (  1/9درصد در آلمان) را به خود
اختصاص داده است .اين در حالي است كه آلمان برنامه دارد تا سال  2131حدود 5/32
درصد از كل توان توليدي خود را از منابع تجديدپذير تأمين نمايد .كشور آلمان داراي حدود
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 3۸هزار و  311توربين بادي است كه بيشتر آنها در شمال آلمان نصب شده اند كه در اين
ميان سه توربين از بزرگترين توربين هاي جهان نيز وجود دارند .
در سال  4000دولت اسپانيا قانوني را تصويب كرد كه طبق آن نصب  40هزار مگاوات
ظرفيت بادي تا سال  4004در برنامه دولت قرار گرفت .البته در سال  4006يارانه ها و
پشتيباني دولت از ساخت اين ظرفيت ها به ناگهان قطع شد .اين درحاليست كه دولت
جمهوري اسالمي ايران به تصويب دستورالعمل ماده  64تنظيم بخشي از قانون بودجه
جزء بهترين كشورها دنيا در زمينه حمايت و اختصاص يارانه حمايتي جهت احداث
نيروگاه هاي بادي مي باشد .قابل ذكر است ،در سال  2115در هر دو كشور آلمان و
اسپانيا توليد انرژي الكتريكي از راه استفاده از نيروگاه هاي بادي از توليد انرژي الكتريكي
به وسيله نيروگاه هاي برق آبي بيشتر بود .
در سال هاي اخير اياالت متحده از هر كشور ديگري بيشتر توربين بادي به شبكه برق خود
افزوده است و پيشبيني ميشود ،ظرفيت توليدي اين كشور در سال  2131افزايشي 1
گيگاواتي داشته باشد .توليد برق بادي در اياالت متحده در بازه زماني بين فوريه  211۸تا
فوريه  2131حدود  ۸/13درصد رشد داشته است .ايالت تگزاس با پيشي گرفتن از كاليفرنيا
اكنون بيشترين توليد برق بادي را دربين ايالتهاي مختلف اين كشور دارد .اين ايالت پيش -
بيني كرده ،در سال  2132در مجموع  2گيگاوات به توان فعلي خود بيفزايد .پيشبيني مي -
شود ،ايالتهاي ايووا و مينه سوتا هر يك در انتهاي سال  2132يك گيگاوات برق بادي توليد
كنند.
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نمودار ميزان و پيش بيني استفاده از برق بادي در سال هاي  3119تا 2131
انرژي بادي در آلمان
آلمان با  21٫323مگاوات توان بادي نصب شده بزرگترين توليد كننده برق بادي در جهان
محسوب ميشود و باالتر از اسپانيا با توليدي بالغ بر  33٫335مگاوات قرار دارد .بيش از
 3۸111توربين بادي در ايالتهاي مختلف آلمان نصب شدهاند و اين كشور در صدد است
تا تعداد توربينها را افزايش دهد .در حال حاضر برق بادي حدود  6درصد از كل مصرف
برق در آلمان را تشكيل ميدهد و گفته ميشود كه هيچ كشوري در اين زمينه به اندازه
آلمان داراي دانش فني نيروگاه هاي بادي نمي باشد .صنايع توليد توربينهاي بادي در
آلمان حدود  91111فرصت شغلي را ايجاد كردهاند و اين توربينها به كشورهاي مختلف
جهان صادر ميشوند .توربين بادي فولندر در روستاي السو در ايالت براندنبورگ
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آلمان در سال  4006ساخته شد و در حال حاض ر بزرگترين توربين بادي جهان محسوب
ميشود .با اين حال صرفه اقتصادي ساخت اين توربينها در آلمان در حال بررسي مي -
باشد و به اين نكته اشاره ميشود كه روشهاي ديگري نيز براي توليد انرژي الكتريكي
وجود دارند كه نيازمند توجه باشند .از موضوعات مورد بحث درباره توربينهاي بادي
ميتوان به تاثيرات زيبايي شناختي آنها بر روي محيط زيست ,تاثير آنها بر روي
جمعيت پرندگان و تاثير آنها بر روي صنعت گردشگري اشاره كرد.
جدول زير نشان دهنده رشد استفاده از برق بادي در بين سالهاي  2111تا  2119است.
ظرفيت نصب شده

سال

به مگاوات
2111

3٬312

2113

۸٬952

2112

33٬112

2111

32٬311

2112

33٬321

2115

3۸٬235

2113

21٬322

انرژی بادی در اياالت متحده آمريکا
انرژي بادي در حال حاضر بيش از  ٪3از كل برق اياالت متحده آمريكا را توليد ميكند .در
سال  ،211۸توليد الكتريسيته با انرژي بادي در اياالت متحده آمريكا فراتر از 33٬۸11
مگاوات گزارش شد .اين ميزان تامين انرژي مورد نياز  2٫5ميليون خانوار آمريكايي را
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ميكند .با ميزان كنوني نصب نيروگاههاي بادي در آمريكا ،و با نصب  95111توربين بادي
در آينده نزديك ،برآورد ميشود كه تا سال  2111نزديك به  ٪21از برق اياالت متحده را
انرژي بادي تامين كند .در حال حاضر ،ايالت تگزاس پيشرو در نصب و استفاده از نيروي
باد در توليد الكتريسيته در اياالت متحده آمريكا است.
توليد انرژي الكتريسيته بر حسب ايالت
پتانسيل باد

ظرفيت نصب

(گيگاوات -

شده

ساعت در سال)

مگاوات

داكوتاي شمالي

3٬231٬111

125

%5,3

تگزاس

3٬311٬111

2٬153

%2,1

كانزاس

3٬191٬111

132

%1,3

داكوتاي جنوبي

3٬111٬111

1۸

%3,5

مونتانا

3٬121٬111

026

%1,1

نبراسكا

۸3۸٬111

30

%0,0

وايومينگ

929٬111

488

%0,0

اوكالهوما

925٬111

681

%0,0

مينسوتا

359٬111

0,411

%0,8

آيووا

553٬111

0,430

%6,0

كلرادو

2۸3٬111

3٬139

%0,3

ايالت
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درصد برق ايالت
از باد

نيومكزيكو

215٬111

213

%3,0

آيداهو

91٬111

95

%0,3

ميشيگان

35٬111

1

--

نيويورك

32٬111

225

%0,6

ايلينوي

33٬111

311

--

كاليفرنيا

51٬111

211,2

%4,0

ويسكانسين

5۸٬111

52

--

مين

53٬111

22

--

ميزوري

52,111

59

--

پنسيلوانيا

25,111

212

%0,0

اورگن

21,111

۸۸5

%4,2

واشينگتن

11,111

331,3

%4,0

ماساچوست

25,111

5

--

يوتا

22,111

3

--

نيوجرزي

31,111

۸

--

ويرجينياي
باختري
ورمانت

5,111

33

%0,6

5,111

3

--

33

اوهايو

2,111

9

--

نيوهمپشر

2,111

3

--

تنسي

2,111

21

--

رودآيلند

3,111

3

--

هاوايي

--

31

%0,0

آالسكا

--

2

--

مجموع

31393111

33۸3۸

%0,80

آثار زيست محيطي

انتشار  4COو آلودگي
توربينها بادي براي راهاندازي و بهرهبرداري نياز به هيچ گونه سوختي ندارند و
بنابراين در قبال انرژي الكتريكي توليد آلودگي مستقيمي ايجاد نميكنند .بهرهبرداري از
اين توربينها دياكسيد كربن ,دياكسيد گوگرد ,جيوه ,ذرات معلق يا هيچ گونه عامل آلوده
كننده هوا توليد نميكند .اما توربينها بادي در مراحل ساخت از منابع مختلفي استفاده
ميكنند .در طول ساخت نيروگاههاي بادي بايد از موادي مانند فوالد ,بتن,آلمينيوم و...
استفاده كرد كه توليد و انتقال آنها نيازمند مصرف انواع سوختهاست .دياكسيد كربن
توليد شده در اين مراحل پس از حدود  1ماه كار كردن نيروگاه جبران خواهد شد.
نيروگاههاي سوخت فسيلي كه براي تنظيم برق توليدي در نيروگاههاي بادي مورد استفاده
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قرار ميگيرند موجب ايجاد آلودگي خواهند شد :بعضي از اوقات به اين نكته اشاره ميشود
كه نيروگاههاي بادي نميتوانند ميزان دياكسيد كربن توليدي را كاهش دهند چراكه برق
توليدي از طريق نيروگاه بادي به دليل نامنظم بودن هميشه بايد به وسيله يك نيروگاه
سوخت فسيلي پشتيباني شود .نيروگاههاي بادي نميتوانند به طور كامل جايگزين
نيروگاههاي سوخت فسيلي شوند اما با توليد انرژي الكتريكي مبناي توليدي نيروگاههاي
حرارتي را كاهش داده و از توليد آنها ميكاهند كه به اين ترتيب ميزان انتشار دياكسيد
كربن كاهش مييابد.

تاثيرات بوم شناختي
برخالف نيروگاههاي هستهاي و نيروگاههاي سوخت فسيلي كه مقدار زيادي آب را براي
خنك كردن منتشر ميكنند ,نيروگاههاي بادي نيازي به آب براي توليد انرژي الكتريكي
ندارند .درباره نشت روغن يا آب سيالي كه در نيروگاهها مورد استفاده قرار ميگيرد
حوادث متعددي گزارش شده .در برخي موارد سيال وارد آب شرب مناطق اطراف نيز
ميشود كه خسارتهايي را بر جاي خواهد گذاشت .اين سيالهاي معموالً در اثر حركت در
پره توربين موادي را در خود حل كرده و سپس در محيط پراكنده ميكنند.

استفاده از زمين
توربينهاي بادي بايد ده براب ر قطرشان در راستاي باد غالب و پنج برابر قطرشان در
راستاي عمودي از هم فاصله داشته باشند تا كمترين تلفات حاصل شود .در نتيجه
توربينهاي بادي تقريباً به  1٫3كيلومترمربع مكان خالي به ازاي هر مگاوات توان نامي
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توليدي نيازمند هستند .معموال براي نصب اين توربينها نيازي به پاكسازي درختان
منطقه نيست .كشاورزان ميتوانند براي ساخت اين توربينها زمينهاي خود را به
شركتهاي سازنده اجاره ميدهند.
در اياالت متحده كشاورزان حدود  4تا  0هزار دالر به ازاي هر توربين در هر سال
دريافت ميكنند .زمينها مورد استفاده قرار گرفته براي توربينها بادي همچنان
ميتوانند براي كشاورزي و چراي دام مورد استفاده قرار بگيرند چراكه تنها  ٪0از زمين
براي ساخت پي توربين و راه دسترسي مورد استفاده قرار ميگيرد و به عبارت ديگر
 ٪11زمين هنوز قابل استفادهاست .توربينهاي بادي عموما در مناطق شهري نصب
نميشوند چراكه ساختمانها جلوي وزش باد را سد ميكنند و قيمت زمين نيز معموالً زياد
است .با اين حال پروژه نمايشي تورنتو اثبات كرد كه نصب توربينهاي بادي در چنين
مكانهايي نيز ممكن است.
آثار بر روي حيات وحش

پرندگان
برخي از توربينهاي بادي موجب كشته شدن پرندهها به ويژه پرندههاي شكاري ميشوند
البته مطالعات نشان ميدهد كه تعداد پرندههاي كشته شده توسط توربينهاي بادي در
مقابل عوامل انساني ديگر كشته شدن پرندگان مانند خطو

برق ,ترافيك ,شكار,

ساختمانهاي بلند و به ويژه استفاده از منابع آلوده انرژي تعداد بسيار ناچيزي است؛ براي
مثال در انگلستان كه در آن چندين هزار توربين بادي وجود دارد تقريباً در هر سال تنها يك
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پرنده در هر توربين كشته ميشود در حالي كه تنها در اثر آثار مخرب استفاده از خودروها
هر سال در حدود  31ميليون پرنده كشته ميشوند .در اياالت متحده توربينها هر سال در
حدود  91٬111پرنده را ميكشند كه در مقابل  59ميليون پرنده كشته شده در اثر استفاده از
خودروها يا  19٫5ميليون پرنده كشته شده در اثر برخورد با شيشهها مقدار اندكي است.
مقالهاي در رابطه با طبيعت اظهار داشته كه هر توربين به طور متوسط هر سال
1٫11پرنده يا به عبارتي  3پرنده در طول  11سال ميكشد.
انرژي بادي در ايران
امور انرژي هاي نو وزارت نيرو و سازمان انرژي هاي نو ايران (سانا) در چند سال اخير
جهت برآورد پتانسيل انرژي باد كشور فعاليت هاي مختلفي را انجام داده اند و در حال
حاضر نيز سانا اطلس باد كشور را در دست تهيه دارد .از اين رو در چند سال اخيرتعدادي
ايستگاه بادسنجي در مناطق مختلف كشور نصب شده است .و تعداد ديگري نيز به تدريج
نصب خواهد شد.
طبق اطالعات به دست آمده ،ظرفيت نصب نيروگاه هاي بادي در كشور در حدود
 000,000مگاوات برآورد مي شود.
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اقدامات انجام شده توسط سانا:
اطالعات دقيق پتانسيل باد در نقا مختلف كشور برنامه ريزي و استفاده از انرژي باد را
در سبد كلي انرژي امكان پذير مي سازد .همچنين اين اطالعات در انتخاب سايت و طراحي
مزرعه بادي و انتخاب بهينه نوع توربين موثر خواهد بود.
چنين پروژه هايي در اكثر كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ،انجام يافته و يا در
حال انجام است .بعنوان مثال در امريكا قبال دپارتمان انرژي آمريكا چنين پروژه اي را از
طريق آزمايشگاه ملي انرژيهاي تجديد پذير ( )NRELتعيرف و به انجام رسانيده است.
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همچنين كتابچه پتانسيل انرژي باد اروپا بوسيله ازمايشگاه ملي ريزو ( )risoدر
دانمارک تهيه گرديده است .اطلس باد اروپا به سه بخش ذيل تقسيم شده است.
بخش اول :منابع باد اروپا ،اين بخش اطالعات الزم براي منابع باد اروپا را در بردارد كه
مورد عالقه سياستگذاران و برنامه ريزان است.
بخش دوم :تعيين منابع باد ،اين بخش اطالعات الزم براي منابع باد منطقه اي و چيدمان
توربين هاي بادي را توضيح مي دهد.
بخش سوم :مدل بندي رياضي و تجزيه و تحليل ،دراين بخش تئوريهاي فيزيكي و آماري
براي تهيه اطلس باد توضيح داده مي شود.
همچنين كشورهاي كانادا ،ايتاليا ،آلمان ،دانمارك ،اسپانيا ،مكزيك ،برزيل ،كره ،چين ،هند،
سودان ،اندونزي ،مصر ،مراكش ،تريكه ،يونان ،ارمنستان ،تونس ،فيليپين و غيره چنين
كاري را انجام داده اند.
در ايران نيز چنين ايده اي وجود داشته است و پتانسيل سنجي باد ايران از طريق ارگانها و
افراد مختلف صورت گرفته است اما شايد بتوان گفت كه در هيچ يك از اين مطالعات فيزيك
پديده باد بطور اساسي مورد تجزيه و تحليل قرار نگرفته است .اكثر اين مطالعات بصورت
تشريحي و مفهومي مي باشند و نمي توان از نظر كمي به هيچ يك از مطالعات انجام شده تا
كنون ارجاع داد و نتيجه گيري نمود .لذا يك مطالعه ارزيابي پتانسيل باد ايران ،كه بتواند
بطور كمي پتانسيل باد ايران را تخمين زد و در عين حال اين كميت مورد قبول و استناد
باشد ضروي به نظر مي رسد و اين تفكر از قبل در سازمان انرژي هاي نو ايران وجود
داشته است.
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اهداف پروژه :
 فراهم نمودن اطالعات براي سياستگذاران و برنامه ريز ان كشور جهت تعيين
سهم منابع انرژي باد در سبد كلي منابع انرژي كشور
 ارائه اطالعات منظم و قابل اعتماد در خصوص انرژي باد براي سرماه گذاران
خارجي و داخلي
 انتخاب منطقه مناسب براي بهره بردراي از انرژي باد
 كمك در طراحي نيروگاه هاي بادي
كليات نحوه انجام پروژه
كليات پروژه را مي توان در چهار مرحله ذيل تعريف نمود:
مرحله اول :ويرايش صفر نقشه باد ايران
مرحله دوم :نقشه تفصيلي نهايي باد ايران
مرحله سوم :تهيه نرم افزار به روز كردن نقشه باد
مرحله چهارم :تركيب نرم افزار  klimmبا windpro
مرحله اول :ويرايش صفر نقشه باد ايران
هدف از انجام اين مرحله دستيابي به يك درك كلي در خصوص رژيم باد در ايران و تعيين
استراتژي انجام عمليات بادسنجي در سرتاسرايران مي باشد .نتايج عمليات بادسنجي منتج
از اين مرحله براي تهيه نقشه باد ايران ضروري است.
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از اهم فعاليتهاي اين مرحله مي توان جمع آوري و پردازش داده ها ،نقشه ها و اطالعات جو
باال ،آماده سازي نقشه باد و يرايش صفر ،آماده سازي مدل و نقشه باد ايران به كمك نرم
افزارها و تعيين خط مشي عمليات بادسنجي را نام برد.
مرحله دوم :نقشه تفصيلي نهايي باد ايران
هدف از اين مرحله دستيابي به يك بانك اطالعاتي جهت توسعه پروژه هاي نيروگاه بادي
در ايران مي باشد .جهت دستيابي به اين هدف بايد يك بانك اطالعاتي گسترده و جامعه و
به روز از ايستگاه هاي باد سنجي زميني جمع آوري گردد .ابزار ديگر بدست آمده در اين
مرحله نقشه ملي باد ايران است در آن نواحي از پيش انتخاب ش ده با سرعت مناسب باد با
استفاده از مدل اتمسفريك با رزولوشن و دقت باال محاسبه شده اند كه در نتيجه پيش بيني
پتانسيل باد در نواحي مستعد احداث نيروگاه بادي با دقت بيشتر همراه خواهد بود از مهم
ترين فعاليتهاي مرحله دوم مي توان به بررسي نواحي عمليات باد سنجي نظارت بر نصب و
بهره برداري از ايستگاههاي باد سنجي استخراج و مستند سازي منظم اطالعات باد و
تجزيه و تحليل آنها آماده سازي نقشه نهايي باد ،استفاده و اجراي نرم افزار كامپيوتري
 KLIMMآماده سازي نقشه باد ايران ،ارائه ليست و تعيين سايتهاي برتر جهت احداث
نيروگاه ،تعيي ن چيدمان مقدماتي و آماده سازي مدارك جهت ارائه به سرمايه گذاران و
بانكهاي اعطا كننده وام نام برد.
مرحله سوم :تهيه نرم افزار به روز كردن نقشه باد:
نقشه باد منتج از نرم فازار كامپيوتري  KLIMMهميشه قابل به روز كردن مي باشد
زماني كه عمليات بادسنجي ادامه مي ياب د ايستگاه هاي جديد نصب و راه اندازي مي شود و

41

به روز كردن اطالعات ضروري خواهد بود تهيه نرم افزار به روز رساني جهت ويرايش
نهايي نقشه باد و كتابچه راهنماي آن به همراه آموزش عملي انجام و بررسي محاسبات به
روز رساني از اهم فعاليتهاي اين مرحله مي باشد.
مرحله چهار :تريكب نرم افزار  KLIMMبا WINDPRO
به منظور تركيب اين دو نرم افزار يك رابطه مدل شده براي محاسبه توزيع (ويبول)
براساس سرعتهاي متوسط بدست آمده از برنامه  KLIMNو توزيع ويوبل ايستگاههاي
مجاور منطقه مورد نظر ارائه مي رگدد به هر يك از اين دستگاهها بر حسب فاصله اي كه از
منطقه مورد نظر دارند درصد وزني تعلق مي گيرد.

آمار ظرفيت توربين هاي بادي نصب شده در ايران
در حال حاضر در ايران در دو استان گيالن و خراسان رضوي مزارع بادي ايجاد شده
است كه مشخصات آنها به شرح ذيل مي باشد:
ظرفيت مزارع بادي نصب شده در سايتهاي منجيل ،هرزويل و سياهپوش واقع در استان
گيالن.

ظرفيت مزارع بادي نصب شده در سايت بينالود واقع در استان خراسان رضوي
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مجموع ظرفيت مزارع بادي نصب شده در ايران تا پايان سال  ،31۸3معادل  92/32مگاوات
مي باشد .ساخت ،نصب و راه اندازي  ۸2دستگاه توربين بادي  331كيلووات به ظرفيت كل
 55/22مگاوات در سايت منجيل نيز به اجرا درآمد و در سال  31۸۸به بهره برداري خواهد
رسيد.
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بخش سوم

بررسي فني توربينهاي بادي
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مقدمه
هر توربين بادي با توان خروجي باال ،بالغ بر  ۸111قطعه دارد كه اجزاي اين توربينها را
تشكيل مي دهد.
برخي از مشخصات كلي توربين هاي مورد مطالعات در اين طرح ،به شرح ذيل مي باشد:
توان خروجي توربين

3511

KW

قطر روتور

91

متر

طول پره

12

متر

ارتفاع از سطح زمين تا مركز روتور

۸1

متر

درتصاوير ارائه شده در اين صفحه و صفحه بعد ،بخشهاي اصلي اين نوع توربينها به
شكلهاي مختلف نشان داده شده است:
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 – 3پره ها (  )Bladesبيشتر توربين ها داراي دو يا سه پره مي باشند .وزش باد بر روي
پره ها باعث چرخش پره ها و ايجاد حركت دوراني مي شود.

 – 2شاسي موتور خانه ( )nacelle frame
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اجزاي اصلي داخل موتورخانه توربين شامل گيربكس ،ژنراتور و  ...روي اين قطعه قرار
گرفته و در جاي خود ثابت مي شوند.

 – 1محفظه موتورخانه (:)Nacelle case
شاسي موتورخانه و كليه ملحقات روي آن را درون خود جاي داده و ضمن ايجاد ظاهر
مناسب ،از اجزاء داخلي آن محافظت نموده و فضاي مناسبي را جهت استقرار سرويس
كاران ايجاد مي نمايد.

 – 2هاب ()hab
قطعه اي است كه پره ها به آن متصل بوده و حركت آنها را به شفت اصلي منتقل مي نمايد.
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 – 5شفت با سرعت پايين ()low – speed shaft
بين هاب و گيربكس قرار دارد و وظيفه انتقال حركت پره ها را به گيربكس بر عهده دارد.
(تصوير مقابل)

 – 3بلبرينگ ها :كه شفت ها و محورها را در بر گرفته و امكان گردش آنها را فراهم مي
نمايد.
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 – 9گيربكس ):(Gearbox
چرخ دنده ها به شفت سرعت پايين متصل هستند و آنها از طرف ديگر به شفت سرعت باال
متصل مي باشند و افزايش سرعت چرخش از  11تا  rpm 31به سرعتي حدود  3211تا
 rpm 3511را ايجاد مي كنند .اين افزايش سرعت براي توليد برق توسط ژنراتور الزاميست.
هزينه ساخت گيربكس ها باالست در ضمن گيربكس ها بسيار سنگين هستند.
مهندسان در حال انجام ت حقيقات گسترده اي مي باشند تا درايوهاي مستقيمي كشف نمايند
و ژنراتورها را با سرعت كمتر ي به چرخش درآورند تا نيازي به گيربكس نداشته باشند.

 – ۸كوپلينگ ( :)coopling
محل اتصال شفت با سرعت باال و محور ژنراتور مي باشد و انتقال قدرت از طريق اين
قطعه انجام مي شود.
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 – 1ژنراتور ( :)Generatro
اين قسمت از توربين ،حركت مكانيكي منتقل شده از گيربكس را به انرژي برق تبديل مي
كند.

تصاوير اين صفحه ،مراحل مونتاژ و نصب اجزاء در موتورخانه را به صورت شماتيك
نشان مي دهد:
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 – 31درايو انحارف ( )Yaw drive
وسيله ايست كه وضعيت توربين را مقابل وزش باد از روبرو قرار مي دهد.
 – 33برج ()tower
برج ها از فوالد هايي كه به شكل لوله درآمده اند ساخته مي شوند .توربين هايي كه بر روي
برج هايي با ارتفاع بيشتر نصب شده اند انرژي بيشتري دريافت مي كنند.

 – 32فلنج تاور ( :)Tower Flange
قطعاتي هستند كه از استحكام بااليي برخوردار بوده و بخشهاي متعدد يك تاور را به
يكديگر متصل مي نمايد.
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 – 31ترمز ( : )Brake
از اين وسيله براي توقف روتور در مواقع اضطراري استفاده مي شود .عمل ترمز كردن مي
تواند بصورت مكانيكي ،الكتريكي يا هيدروليكي انجام گيرد.
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 – 32بادسنج (  :)Anemometerاين وسيله سرعت باد را اندازه گرفته و اطالعات حاصل از
آنرا به كنترل كننده ها انتقال ميدهد.

 – 35كنترولر ( :)contoroller
كنترولرها وقتي كه سرعت باد به  ۸تا  mph33ميرسد ماشين را راه اندازي مي كنند و
وقتي سرعت از  mph 35بيشتر مي شود دستور خاموش شدن ماشين را مي دهند .اين
عمل از آن جهت صورت ميگريد كه توربين ها قادر نيستند زماني كه سرعت باد به 35
 mphمي رسد حركت كنند زيرا ژنراتور به سرعت به حرارت بسيار بااليي خواهد رسيد.
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جدول  2- 3پيش بيني نياز مصرف تا سال  3151به تفكيك شركت هاي برق منطقه اي
استخراج شده از سايت شركت مديريت شبكه برق ايران
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راه هاي ارتباطي
راه هاي دسترسي به منطقه
يكي از عوامل مهم مطالعاتي جهت احداث نيروگاه ،راههاي ارتباطي و دسترسي به محل
مورد نظر ساخت نيروگاه مي باشد زيرا دسترسي به محل احداث براي هر دو مرحله
ساخت و بهره برداري امري ضروري است به طوري كه راههاي ارتباطي جهت حمل و نقل
تجهيزات و مسائل سنگين نيروگاه بادي مورد نظر به محل استقرار آنها عمدتا از طريق يكي
از مسيرهاي دريايي ،هوايي و زمين امكان پذير بوده كه به طور خالصه به شرح ذيل
بررسي و تشريح خواهند گرديد:
 مسير هوايي:اين مسير از طريق فرودگاه شهيد هاشمي نژاد (نزديك ترين فرودگاه به محل نيروگاه بادي)
امكان پذير مي باشد ،ولي بايستي در نظر داشت حمل و نقل هوايي هزينه ارزي زيادي
داشته و بسيار گران تمام مي شود ،لذا اين مبدا براي حمل و نقل در نظر گرفته نمي شود.
 مسير درياييدر حال حاضر اسكله شهيد رجايي و اسكله شهيد باهنر واقع در بندرعباس ظرفيت تخليه
هرگونه محموله اي را دارا مي باشند و جزو فعال ترين اسكله هاي موجود در بنادر جنوبي
مي باشند .بنابراين چنانچه منابع تامين توربين هاي بادي از كشورهاي معتبر اروپايي يا
آمريكايي و يا ژاپن و  ....باشند امكان تخليه آنها دراين دو اسكله ميسر بوده و حمل آنها از
طريق جاده ترانزيتي بندرعباس به تهران و از تهران به مشهد با يك طرح مهندسي انتقال
صحيح و مشخص بدون اشكال مي باشد.
 -مسير زميني:
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چنانچه تامين تجهيزات اصلي از قبيل توربينها ،ترانسفورماتورها (جهت پست) و ...از منابع
داخلي تصور شود ،ارسال تجهيزات از كارخانجات سازنده با توجه به اينكه جاده تهران به
مشهد از جاده هاي ترانزيتي مي باشد به راحتي امكان پذير مي باشد .البته همانطور كه در
طرح انتقال دريايي اشاره شد انتقال تجهيزات از طريق اتوبان مي بايست با مطالعات دقيق
نقل و انتقال صورت گيرد .نقشه  2- ۸شبكه راه هاي زميني استان خراسان را نشان مي
دهد.
 مسير راه آهن:از محسنات سايت منتخب نيروگاه بادي ،هم جواري آن با خطو راه آهن تهران – مشهد
مي باشد .از آنجاييكه مسير راه آهن تهران به مشهد از مسيرهاي اصلي خطو ريلي كشور
مي باشد امكان حمل تجهيزات نيروگاه از طريق راه آهن و تخلي ه آنها از طريق ايستگاههاي
شهرستان نيشابور – ايستگاه ابومسلم به راحتي امكان پذير مي باشد و اين امكان را با مي
مي دهد كه بدون نگراني از مشكالت خاص انتقال از مسير اتوبان از حيث مهندسي حمل و
نقل به راحتي تجهيزات را از اسكله شهيد باهنر واقع در بندر عباس به محل سايت نيروگاه
منتقل نمائيم.
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زرين آباد ،ايستگاه قطار براي انتقال ذغال از معادن ذغال سنگ منطقه به ذوب آهن

اطالعات بادي به نرم افزار وارد شده و نتايج آن در صفحات بعدي آورده شده است كه
آنها را به ترتيب مورد تحليل قرار مي دهيم .يادآوري مي شود كه اطالعات ورودي توسط
اطالعات  31متري سطح كل كشور (در صورت داشتن خطا) بهينه شده است.
 – 3محل اجراي پروژه كشور با سيستم مختصات  UTMدر مقايس WGS۸2مي باشد.
 – 2نحوه ورود اطالعات زبري زمين به صورت سكتورهاي  32تايي مي باشد (در نتيجه
الگوي گلباد و گل انرژي نيز به صورت سكتورهاي  32تايي خواهند بود).
 – 1متوسط سرعت باد در كالسهاي مختلف زبري زمين در ارتفاعات مختلف اين سايت
محاسبه شده است.
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 – 2متوسط چگالي انرژي باد در كالسهاي مختلف زبري زمين در ارتفاعات مختلف اين
سايت محاسبه شده است.
 – 5متوسط چگالي باد در كالسهاي مختلف زبري زمين در ارتفاعات مختلف نسبت به
حالت نرمال يك سايت ايده آل آورده شده است.
 – 3نمودار ،راداري سرعت باد با در نظر گرفتن كالس زبري متوسط  3در ارتفاع  51متري
رسم گرديده است.
 – 9نمودارهاي گل چگالي انرژي باد با در نظر گرفتن كالس زبري متوسط  3ارتفاع 51
متري رسم گرديده است.
 – ۸با توجه به توزيع ويبول كه يكي از مناسبترين توزيع هاي آماري براي نرمااليز كردن
اطالعات بادي باشد پارامترهاي  Aو  Kدر  32سكتور محاسبه گرديده است كه به صورت
جدول و هم به صورت نمودار رسم گرديده است.
 – 1نمودارهاي گل انرژي و راداري سرعت باد و فراواني باد همگي با هم همخواني داشته
و در يك راستا مي باشند.
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