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 اعضاي گروه فاطمه موسوي  –بهار حسن نیا  –پریسا مبلغی  –مهتا مرادي 
 موضوع پروژه شهر پاك
بعدي)3سازي ، شبیهساخت ماکت(ی ملعپژوهشی   نوع پروژه 

 اهداف استفاده از انرژي هاي پاك براي داشتن شهري آرمانی
 سوال اصلی محیط زیستی و پاك داشت باشیم ؟ چگونه شهري بدون آلودگی هاي

با چه تکنولوژي هایی می توان از انرژي مکانیکی اطرافمان براي تولید 
 انرژي استفاده کرد ؟

 چگونه می توان از آسیب هاي محیط زیستی توربین ها جلوگیري کرد؟ 
توربین هاي آبی و بادي جدید چه مزیتی نسبت به مدل هاي معمولی 

 آیا استفاده از آن ها کار آمد تر و با آلودگی کمتري است ؟دارند؟ و 
چه راه هایی براي استفاده از انرژي هاي رعدو برق و حرکت آب و ... 

 بدون آسیب به انسان و دیگر موجودات وجود دارد ؟ 
چگونه یک شهر می تواند بدون استفاده از سوخت هاي فسیلی و آلودگی 

 ؟ همه ي انرژي خود را تامین کند

سواالت 
 فرعی

 فرضیه اصلی استفاده از انرژي هاي تجدید ناپذیر را به حداقل برسانیمتوانیم می 
 سیلی تا نیم قرن دیگرفتمام شدن سوخت هاي 

روشن کردن تمام المپ هاي یک استفاده از انرژي تاب ها براي امکان 
، انرژي منتقل شده به مصارف خانگیتمام باران براي تامین  آب، پارك
  روها و... وجود دارد.پیاده

 

فرضیات 
 فرعی

در طی تحقیقات متوجه شدیم اقدامات گسترده اي در همین راستا در 
 دیگر نقاط دنیا صورت گرفته است و اکثرا عملی شده است از جمله :
یک باشگاه ورزشی در بریتانیا از انرژي که ورزشکاران براي سوزاندن 

در باشگاه صرف می کنند براي تأمین انرژي برق خود  چربی هاي خود
» کانگرسبري«در » خانه کادبري«استفاده می کند. باشگاه ورزشی 

، نخستین باشگاه ورزشی مجهز به تجهیزات تولید انرژي براي  بریستول
 دستگاه ها و ساختمان خود است

ه اددر شهر مونیخ آلمان از انرژي حرکتی سرسره براي تولید برق استف
 شود.  می

چه پیشینه (آن
دیگران انجام 

اند)داده  



نند با باتري که می توان هاي هیبریدي هستند (مورد معروف دیگر ماشی
 .بسیاري از نقاط استفاده می شود ) که هم اکنون درکار کنند

 و و ایده اي نو حال استفاده استسلول هاي خورشیدي هم اکنون در 
در را جدید و خاص این سلول ها  یاما ما در نظر داریم نوع، جدید نیست

 . که کمتر از آن استفاده می شود )به صورت نمادینماکت نشان دهیم (
:  solar panelFlower  

داراي سیستم جهت یابی براي تعقیب خورشید که این سلول خورشیدي 
براي اولین بار در اتریش استفاده شد  ،است مانند گل آفتاب گردان واقعی

در آلمان و به خصوص  ،سوییس ،کشور هایی مانند هند هم اکنون در و
 .امریکا در حال استفاده است کشور ایاالت مختلف

بحث مهم دیگر توربین هاي بادي و آبی است که امروزه به طور گسترده 
به صورت نمادین قرار می استفاده می شود . توربین هایی که ما  ناز آ

 مثال : ي. برا هستندنوعی جدید و اصالح شده  دهیم
:Whirpool turbine  

می ه ک ار توسط یک شرکت بلژیکی طراحی شدتوربین آبی اولین باین 
ریایی امن نین براي موجودات دهمچ .تامین کند را تواند برق ده ها خانه

ساعت را کار  24 تمام ور کانال ها و رود ها نصب می شود . در بیشتاست
 .میکند

: Waterotor turbine  
را یک شرکت کانادایی طراحی کرده و در حال فروش آن  این توربین آبی
 )نه لزوما در سطح شهردم هم قابل تهیه و استفاده است (است . توسط مر

) نصب توربین را مایل بر ساعت 2(ا حرکت آرام ه بآب هایی ک براي.
 .و تقریبا هر جا قابل استفاده استطراحی شده است غیرممکن میسازد 

 .درون آب نیز امن می باشدبراي موجودات 
:Saphonian wind turbine  

هی یا بال پرنده الهام گرفته بدون پره است و از دم مااین توربین بادي  
اج مغناطیسی و رادار . چون پره ندارد ساختنش ارزان تر است و با امواست

 .صداي کمتري تولید میکندهمچنین  .تداخل ندارد
:converter  windTyer  

. به اندازه توربین هاي معمولی مگسخوار الهام گرفته استاز بال مرغ 
ان هاي پرجمعیت قدرتمند نیست اما به دلیل اندازه کوچک تر در مک

. ارزان است و با سرعت باالي باد مقابله می کند پس قابل استفاده است
 .اند بازده انرژي بیشتر داشته باشدمیتو

تبدیل زباله هاي  کار هایی که در دنیا انجام گرفتهترین  یکی از معروف
 در کشور هاییبه صورت صنعتی ر ا. این کاستبیوگاز و کود خانگی به 



شده و در سایر کشور  . انجامآمریکا ، مکزیک ، هند و ..، ژاپن، آلمانمانند 
 ) اعمال شده استنتی (اختراعات ساده خانگیسها به صورت 

خاطر بیماري کرونا، با محدودیت ایجاده شده بالزم به ذکر است 
شهر جایگزین ساخت ماکت شده است.این بعدي از سازي سهشبیه  

افزارهاي:طراحی با نرم  
Sketchup 
Paint3D	

ابزار مورد 
 نیاز



براي نشان دادن آن ساخت ماکتی پیشنهاد یک طرح و این پروژه در واقع 
انرژي  زمختلف و مجزا مربوط به استفاده ااست که شامل قسمت هاي 

که به صورت هاي مختلف در راستاي داشتن شهري پاك و آرمانی  است 
 .نمادین به نمایش خواهد گذاشته شد

 :ماکت به طور کلی شامل پانزده بخش میشود 
: در این بخش با قرار دادن  براي کاهش آلودگی فیلتر روي اتوبوس )1

رتادور اتوبوس آلودگی هوا وفیلتر هاي به صورت پوشش یا رنگی د
 را کاهش دهیم و آنرا جذب 

همچنین : استفاده براي مصارف خانگی  ي رعد و برقرژان ذخیره )2
اي مصارف خانگی استفاده ز انرژي رعد و برق در راستانیم امی تو
 کنیم

سلول خورشیدي آفتاب گردان : با قرار دادن این سلول هاي  )3
خورشیدي در میدان هاي شهر از انرژي انها در راستاي به کار 

انداختن آب پاش ها و آب رسانی به نواحی سبز میدان استفاده می  
  کنیم

در این روش از باله هاي خانگی  :د تبدیل آشغال به گازمفید یا کو )4
 اده میکنیمفبراي ایجاد گاز مفید و یا کود است

پیاده رو وپله هاي فنري : از انرژي افراد که با راه رفتن روي این  )5
پیاده رو ها ( که به دلیل وجود فنر باعث حرکت جهشی میشود ) 
ایجاد می شود در راستاي روشن کردن چراغ راهنمایی و رانندگی 

 استفاده میشود
: هنگام عبور ماشین ها و برخورد آنها  ي جادهسرعت گیر هاانرژي  )6

با این سرعتگیر ها ، انرژي این برخورد ذخیره و در راستاي روشن 
 کردن المپ هاي کنار جاده استفاده میشود

آب باران : در این بخش از آب باران براي مصارف خانگی تصفیه  )7
 استفاده خواهیم کرد .

پارك ها : ما در نظر داریم که با استفاده از انرژي تاب اي المپ ه )8
ها یا سرسره ها براي روشن کردن کردن المپ هاي پارك در شب 

 استفاده کنیم. 
نوان ن به عکه با تصفیه کردن آ فاضالب شهري :استفاده و تصفیه  )9

 سوخت دیزل از آن استفاده می کنیم 
: در امواجی براي دور کردن پرندگان + توربین هاي بادي  )10

پرندگان قادر به تشخیص این توربین هاي بادي از امواج خاصی که 
آنها هستند استفاده و آن هارا از توربین دور می کنیم تا مانع از  

 برخوردشان با تور بین شویم

 شرح پروژه



در حال حاضر درحال بهره برداري است ماشین هیبریدي :  )11
 ه نمودیمو ما نیز به شهر خود اضاف

باشگاه ها : در نظر داریم از انرژي اي که ورزشکاران هنگام  )12
استفاده از وسایل ورزشی به وجود می آورند براي برق رسانی به 

 همان باشگاه استفاده کنیم .
انواع مختلفی دارند . براي مثال  جدید :توربین هاي آبی  )13

اي نوعی از آنها براي آب هایی باسرعت بسیار کم است و یا بر
 موجودات دریایی امن ساخته شده اند .

توربین هاي بادي جدید : فرق عمده این توربین هاي جدید  )14
در اندازه کوچک و نوع پره هایشان است . برخی حتی پره هم 

ندارند . به همین دلیل در مکان هاي پر جمعیت قابل استفاده می 
 باشند و ارزان تر هستند .

 
 

 

 


