
 
 توربین بادی:  عنوان پروژه

 پیشینه تحقیق:  

باد به استفاده جهت در   ی ها از انرژ استفاده  نیاول

.  گرددی برم ی باد یهاابیچرخان به آس  یهان یتورب

  ی باد یهااب یکامالً از آس  ، یباد یهااب یآس  نینخست

از ما ثبت    ی اریها در ذهن بسآن   ر یکه تصو  ،ی معروف هلند 

  ،ی عمود رک ید کی یها از باالاست، متفاوت بود. پره شده

  ی افق  یز دکل و بازو که از فرا  یکشت  کی  یهاهمانند بادبان

ها در مرکز  آن   ی شده بود. محور اصل  خته ی آو  زانند، یدکل آو

چرخ و   یهاو اتاقک  استنصب شده نیزم  ی رو رهیدا کی

 دارند.    نیاز سطح زم ی فاصله ثابت شه یفلک هم

 شرح پروژه:

آن صورت    ی ایو مزا  یباد   ی در خصوص انرژ  یدر ابتدا مطالعه و بررس 

باد در جهان و کشور    یاستفاده از انرژ   خچهیتار  ن یو همچن  رد یپذ   یم

باد و   یقرار گرفته و در ادامه با نحوه استفاده از انرژ ی مورد بررس 

آن به   لیو تبد  ی باد  ی از انرژ ی جهت بهره بردار از یمورد ن زاتیتجه

و در ادامه ساخت یک توربین بادی   می شو یآشنا م یکیکترال یانرژ

 تشریح می شود. 

 
 پروژه:های عکس

 ) دوره اول( تهران پژوهشی دبیرستان فرزانگان دو-سیزدهمین نمایشگاه علمی

 نتایج و پیشنهادات: 

 

 منابع مطالعاتی: 

 

خانی مهرسا حاتم و  زهرا نادری   

7.5کالس   

سرکار خانم قربانی :استاد راهنما  

  ها و توربین بر افزایش بازده آن تأثیرگذار است. ه پرهزاندا

درصد از کل انرژی بادی زمین مهار شود، تمام    ۱اگر تنها  

درصد    59.یک توربین می تواند  شودبرق جهان تامین می 

  از انرژی بادی را که در مسیر آن می وزد استخراج کند.

  ک پاو  پذیر  تجدید  ژی نرا انعنو به  د با ژی نراز ا ان تو می

  ی ها بینرتو سیلهو به ،ناپذیر تجدید  یهاژینرا یجا به

استفاده از پره های بزرگتر در   . دکر داری بر  ه بهر دی با

 ساخت توربین به دلیل افزایش بازده آن. 

 

های بادی، مرکز  پروژه مطالعات اقتصادی و ارایه مدل مالی نیروگاه

مطالعات سیستم و انرژی موننکو ایران گروه مپنا، مقاله آشنایی با 

ریزی و انفورماتیک گروه  های نیروگاه بادی، معاونت برنامهسیستم

توسعه فناوری   هایچالشها و  فایل پاورپوینت فرصت ،92مپنا دی 

های  ریزی پروژه، گروه برنامههای توربین های بادیصنعت نیروگاهدر  

)سانا( وابسته    های نو ایراندی آموزشی سازمان انرژیگروه مپنا سی

 سایت اینترنتی مهندس برق و برق نیوز به وزارت نیرو، 


