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No. F-16-REN-1222 

 محیطیو زیست ، اگزرژیتحلیل انرژی

 مگاواتی 52یک مزرعه بادی 

 مگاواتی در خواف 52مطالعه موردی: مزرعه بادی 

 

 حسین احمدی صدیق، حمید مختاری، محسن دهقان

 و؛ معاونت انرژیشرکت مهندسی قدس نیر

 تهران، ایران
 

 

مگاواتی در  52ی بادی به بررسی یک مزرعهاین مقاله،  —چکیده 

شامل اثرات زیست محیطی، انرژی و و  ق ایران پرداخته استشر

 MATLABو  WindPROاگزرژی آن بود که با استفاده از نرم افزارهای 

مدل گردید و  WindPROافزار مزرعه بادی در نرم. استصورت گرفته

 محیطی برمبنای نتایج آن انجام گرفت. تحلیلآنالیز انرژی و زیست

وی ها و تغییرات سرعت بر رگردابهتأثیر و  صورت پذیرفتنیز اگزرژی

مورد بررسی واقع شد. نتایج نشان دادند که ها راندمان اگزرژی توربین

گر قرار های دیتوربین بادی که در کمترین معرض اثرات ناشی از توربین

داشته باشد، باالترین راندمان اگزرژی را بخود اختصاص خواهد داد؛ 

 دارای راندمان، m/s 9/11 با سرعت متوسط که 5مانند توربین شماره 

 باشد.می 9/99و  76/51 (Park)بازده  اگزرژی و انرژی

؛ اگزرژی؛ اثرات زیست محیطی ؛توربین باد —های کلیدی هواژ

 ؛ WindPROافزار ی، نرمانرژ

 مقدمه  .1

مگاوات در ناحیه  52در این مقاله، در ابتدا یک مزرعه بادی با توان نامی 
است. دلیل انتخاب خواف آن است که افزار مدل شدهاین نرم خواف توسط

های زیاد است؛ همچنین توپوگرافی این ناحیه ساده و بدون وجود شیب

های پتانسیل باد این منطقه در ایران و شاید جهان زبانزد است. بررسی
-محیطی این مزرعه بادی نیز در قالب تأثیرات نویز و سایه و نیز تحلیلزیست

افزار با تکیه بر گیرد. پس از انجام محاسبات در نرممکمل انجام میهای 
های سرعت و انرژی هر توربین، آنالیز اگزرژی صورت پذیرفته و خروجی

تری از آنچه درون گردد. انجام این آنالیز دید وسیعنتایج مرتبط ارائه می
تنهایی، مزرعه بادی در حال صورت پذیرفتن  است نسبت به آنالیز انرژی به

محاسبات و آنالیز  WindPROافزار دهد. الزم به ذکر است نرمبه دست می
طور که در قسمت مربوطه شرح داده خواهد دهد و آنرا انجام نمی یاگزرژ
آنالیز اگزرژی یک  لذا گیرد.انجام میاین محاسبات با معادالت اگزرژی شد، 

ای در های گردابهیرجریانشود و تأثی بادی انجام میتوربین باد در مزرعه

محاسبه شده و نتایج آن بر  ،پشت توربین بر روی توربین بر اساس سرعت
 روی تولیدآنتروپی هر توربین در مزرعه بادی بررسی خواهد شد.

 سازی مزرعه بادیمدل .5

متری  593345 شده عبارت است ازمختصات مرکز مزرعه بادی انتخاب

 547مساحت آن نیز و  Zone 41Sدر  متری شمالی 3347935شرقی و 

اطالعات باد سایت، مربوط دکل سانا در نزدیکی مزرعه بادی  .هکتار است

 بازه برداشت اطالعات دکل بادسنجی [.4مورد مطالعه برداشت گردیده است ]
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جهت باد  متر است. 90ماهه و ارتفاع دکل  50 ،5004تا  5007های بین سال

، کالس باد IECبا توجه به استاندارد  درجه شمالی است. 50-52غالب نیز 

متوسط در بازه برداشت رعت پارامتر اساسی س 3یک منطقه با توجه به 

و سرعت تندبادهای  m/s 42، شدت توربوالنس باد در سرعت اطالعات

شود. کالس باد سایت ه، همگی در ارتفاع هاب، تعیین میسال 20میانگین 

لذا توربین منتخب برای  خواهد بود. 4مذکور، مطابق این استاندارد، از نوع 

این توربین  است. Nordex N80-2500 مگاواتی 5.2های این سایت توربین

عالوه بر کالس باد، ضریب ظرفیت  د.متری دار 30هاب و قطر روتور  ارتفاع

 باشد.از دیگر عوامل مؤثر در انتخاب آن میطمینان باال و قابلیت ا

ها و موانع محلی، رعایت فاصله مناسب ریبا درنظرگیری توپوگرافی، زب

از جاده باریک درون سایت )که به صورت یک ناحیه مجزا از سایت بریده 

آمار باد محلی و سرعت  WindPROافزار است( و سایر عوامل، در نرمشده

در حالت بهینه از لحاظ انرژی ها توربینو  یابی گردیدنباد در ارتفاع هاب برو

های گوناگون و مجموع عوامل عدم قطعیت )عدم افت ضمناً .چیده شدند

های گیری شده، موانع و اوروگرافی، روشقطعیت در اطالعات باد اندازه

لحاظ گردید که عدد  42مجموعاً، % (توربین Power curveمحاسباتی و 

 C 52°چگالی هوا در ارتفاع هاب نیز با توجه به دمای میانگین  مناسبی است.

چیدمان  4در شکل  باشد.می 3kg/m 4095، از سطح دریا متری 429 و ارتفاع

، 4د. همچنین مطابق جدول شوربین از نوع مذکور مشاهده میتو 40نهایی 

هر  Parkتوان توان تولیدی و سرعت باد در ارتفاع هاب هر توربین، بازده می

عه( ها در مزردرنظرگیری اثرات وجود سایر توربین )بازده توربین باتوربین 

 متری )ارتفاع هاب( مالحظه کرد. 30سرعت باد میانگین در ارتفاع 
 

 
 است(: چیدمان نهایی و محدوده سایت )ناحیه باریک از سایت جدا شده1شکل 

 

های این محاسبات که در سایر آنالیزهای این مقاله مورد از دیگر خروجی

ترین توربین از نزدیک هاتوان به نتایج فاصله توربیناستفاده قرار گرفته، می

ترتیب در ( اشاره کرد که بهEnergy Roseمجاور و نمودار گلباد انرژی )

 است.نمایش داده شده 5و شکل  5جدول 

 مگاواتی مورد مطالعه 52: مشخصات فنی عملکردی مزرعه بادی 1جدول 

ارتفاع 

 هاب

(m) 

قطر 

 روتور

(m) 

بازده 
Park 

سرعت باد در 

ارتفاع هاب 

(m/s) 

ان واقعی تو

 تولیدی توربین
MWh/Year 

شماره 

 توربین

30 30 43.7 44.73 40999 4 

30 30 44.4 44.44 40375 5 

30 30 43.5 44.39 40999 3 

30 30 44.7 44.34 40339 9 

30 30 43.4 44.74 40943 2 

30 30 43.7 44.39 40759 9 

30 30 43.0 44.39 40933 7 

30 30 44.3 44.39 40730 3 

30 30 43.9 44.74 40935 4 

30 30 43.0 44.33 40932 40 
 

 

در چینش بهینه انجام  Parkی باالی توان بازدهمی 4با توجه به جدول 

دلیل درنظرگیری فاصله مناسب بین افزار را مشاهده نمود که بهشده توسط نرم

 .است (5ها از یکدیگر )مظابق جدول توربین
 

 ها از توربین دیگردر سایتن: حدأقل فاصله توربی5جدول 

40 4 3 7 9 2 9 3 5 4 
شماره 

 توربین

7 3 4 2 9 7 9 4 9 2 
-نزدیک

ترین 

 توربین

7.3 7.7 7.7 9.7 9.7 9.7 9.7 3.0 3.9 7.4 
 فاصله

(D)  
 

 
 مگاواتی 52باد سایت  Energy Rose: نمودار 5شکل 
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رفیت این سایت دلیل سرعت باالی باد در این ناحیه ضریب ظهمچنین به

در MWh 407447، 42و توان خروجی آن با درنظرگیری اتالف % 93.4 %

مالحظه و مناسبی برای یک مزرعه بادی که اعداد بسیار قابل سال خواهد بود

-میm/s 44.3سرعت میانگین باد در ارتفاع هاب در این سایت نیز  باشد.می

مورد مطالعه، مابین ، جهت غالب باد سایت بادی 5باشد. از نمودار شکل 

طور که مشخص است، گردد که همانمی تعیین( NNEشرقی )شمال و شمال

بیشترین سهم  m/s 42دلیل بادخیز بودن سایت، بادهای با سرعت باالتر از به

 را در تولید انرژی الکتریکی بعهده خواهند داشت.

 محیطیمطالعات زیست .3

 مطالعات کلی منطقه .3.1

 هایطول بین در جغرافیایی موقعیت لحاظ به بادی خواف نیروگاه سایت

 37" و 39°57' 09" هایعرض و شرقی 90°45' 04" و 40°90' 39"

 ارتفاع و هکتار 547 با برابر سایت مساحت. است گرفته قرار شمالی 53°39'

 .است دریا سطح از متر 402 حدود در سایت متوسط

 محاسبات نویز و سایه .3.5

های بادی برای مناطق مسکونی مجاور، ز توربیناز جمله آثار منفی استفاده ا

 Shadow)ها توربین زدن اندازی و سوسواثر سایهای تحت عنوان پدیده

Flicker) های بادی نیز مانند هر سازه بلند دیگری در توربینباشد. می

تابد و به خصوص در زمانی که زاویه هنگامی که خورشید در آسمان می

امروزه با پیشرفت نرم افزارهای  کند.ی را ایجاد میتابش کم است سایه بلند

جانمایی و محاسبات مختلف، امکان تقلیل وقوع این پدیده بر مناطق 

قل ممکن، در دوره طراحی و پیش از سکونی مجاور با مزارع بادی به حدأم

اندازی سایه میزان پدیده 3. در شکل یا استهها منصب و راه اندازی توربین

ها نسبت به مناطق مسکونی مجاور با سایت رای هر یک از توربینو فیلیکر ب

گردد، هیچ یک از مزرعه بادی نشان داده شده است. چنانچه مالحظه می

 .گردندها واقع نمیدر محدوده اثرات سایه توربین Cو  A ،Bمناطق 

محیطی مهم دیگر برای یک مزرعه بادی، مقدار نولید صدای عامل زیست

 توسط که کشور محیطیزیست استاندارد 3جدول  باشد. درمیعملکردی آن 

 این مطابق. استآورده شده گردیده، اعالم زیستمحیط حفاظت سازمان

 .است شده تقسیم دسته 2 به کشور شهری مناطق استاندارد

نشان داده شده است، مناطق  9در سایت بادی خواف مطابق با آنچه در شکل 

که در فاصله کمتری از سایت  Bمنطقه و بخش کوچکی از  Aمسکونی 

-32اند، در محدوده تولید صدای قرار گرفته Cنیروگاه بادی نسبت به منطقه 

34 dB گردند. منطقه واقع می C  نیز در فاصله بسیار زیاد از سایت نیروگاه

ها گونه اثر منفی از صدای چرخش توربینبادی قرار گرفته است و هیچ

 .دریافت نخواهد کرد
 

 
 ها بر مناطق مسکونیاندازی توربین: طبقه بندی اثرات سایه3شکل 

 
 

 [3] (dBآزاد) هوای در صدا مجاز : حدود3جدول 

 نوع منطقه
 روز

(6-55) 

 شب

(55-6) 

 92 22 منطقه مسکونی

 20 90 مسکونی -منطقه تجاری

 22 92 منطقه تجاری

 90 70 صنعتی -منطقه مسکونی

 92 72 منطقه صنعتی

 

 
 بررسی اثرات آلودگی صوتی توربین های بادی بر مراکز جمعیتی: 4 شکل
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 هامحاسبات کاهش میزان انتشار آالینده .3.3

بیشترین  ،4343سال  برایبر اساس اطالعات و آمار منتشره وزارت نیرو 

(، نفت %74های حرارتی را به ترتیب گاز طبیعی)سوخت مصرفی در نیروگاه

اند. بر همین اساس ( به خود اختصاص داده%43( و گازوییل )%49کوره )

ها در جدول ناشی از مصرف این سوختها به هوا میزان انتشار انواع آالینده

ای از ین میزان انتشار انواع گازهای گلخانههمچن .[9] استآورده شده 9

-آورده شده 2کشور به تفکیک نوع نیروگاه، در جدول  حرارتی هاینیروگاه

شاخص انتشار گازهای آالینده بخش نیروگاهی کشور در  9ل در جدو است.

 بر اساس ترازنامه انرژی همین سال آورده شده است. 4344سال 
 

 های کشور به تفکیک سوخت )تن(های نیروگاهمقدار انتشار آالینده: 4جدول 

ت ت طبيعينوع سوخ NOxSoxCO2COCHSPMسوخ

1نفت كوره )ميليون ليتر( 0 27349316.8470008.62937307136.53945.39863.4

887143093.1132096.82194430733.12643.68254گازوئيل )ميليون ليتر(

50گاز طبيعي )ميليون مترمکعب( 1 72143624.6276.298189502230.2271611048

2360 34.560 2381 .61 4950 6880299.8930 4.9291 65.4

-تن ت مصرفي در سال 1393 ك نوع سوخ كي شور به تف ده ها  در نيروگاه هاي ك ن شار انواع آالي دار انت دول )3( مق  ج

کل
 

 

 نوع نیروگاه )تن( کشور برحسبهای حرارتی های نیروگاه: میزان آالینده2جدول 

ت نامي) مگاوات(نوع نيروگاه NOxSoxCo2COCHSPMظرفي

1بخاري 582992217.24846441.1584256431034905.113478.7

2641گازي 285613.876278.254196585116.52673.39433.4

1چرخه تركيبي 84937607563276.948414498104.82313.18213.8

439124.8382.6635520.17.723.9ديزلي

ل 61ک 1 732540 30 .84986378.81 61 1 0 0 278324.49899.231 1 49.8

اه در سال 1393  ك نوع نيروگ ي کشور به تفكي اه هاي حرارت اي هوا از نيروگ ده ه ن دول 4( ميزان انتشار انواع آالي  ج

 
 

 (gr/Kwh) 1391: شاخص آالیندگی بخش نیروگاهی کشور 7جدول 

 
 

 میزان عدم انتشار گازهای آالینده در مزرعه بادی خواف: 6جدول 

ده ن NOxSO2SO3COSPMCO2CH4N2OCگازهاي آالي

ل ن ك ميانگي

لووات ساعت( ي )گرم بر ك
2.623.430.0220.6750.133719.470.0180.003196.21

شار ساليانه عدم انت

) تن(
280.65367.412.3672.3014.2577067.471.930.3221017.43

ل شار در20سا عدم انت

) تن(
5612.937348.2347.131446.08284.931541349.3638.566.43420348.53

 
 

های اگر مبنای اطالعات را شاخص انتشار گازهای آالینده نیروگاه

قرار دهیم، در نیروگاه بادی خواف با لحاظ نمودن  44حرارتی در سال 

درصد، انرژی تولیدی  42های سایت بادی به میزان ات و عدم قطعیتاتالف

ساعت خواهد بود. با احتساب مگاوات 407447سالیانه این نیروگاه برابر با 

ساله برای نیروگاه و میزان تولید سالیانه، میزان کاهش انتشار  50طول عمر 

آورده شده  7 سال در جدول و بیست حاصل از کارکرد این نیروگاه در یک

 .است

 اگزرژی انرژی و آنالیز  .4

 xدر جهت محور  uو باسرعت  mانرژی جنبشی در هوا به جرم   

 عبارت است از :
(4) 22 2/12/1 AxumuU  

 

 قدرت در باد مشتق زمانی انرژی جنبشی است:
 

(5) 32/1 AuPw  
 

ط توربین ضریب قدرت کسری از قدرت استخراج شده انرژی باد توس

 باشد. بنابراین قدرت مکانیکی استخراج شده عبارت است از:باد می
 

(3) 
wppm PCAuCP  32/1  

 

باشد و تابعی از سرعت باد و سرعت ضریب قدرت پارامتر ثابتی نمی

دورانی روتور و زاویه حمله و گام است. توان خروجی انتقالی برابر با توان 

 الی است:خروجی توربین در بازده انتق

(9) 
mmt PP  

 

ی ژنراتور بدست از ضرب توان انتقالی در بازده ePتوان خروجی ژنراتور 

 آید:می
(2) 

tge PP  
 

 :داریماز معادالت باال 
(9) wmgpe PCP  

 

 وin-cut (cu ) هایتوربین باد را برحسب سرعت توانمعادالت زیر 

out-cut (fu )و سرعت نامی توربین و ویژگی( های سایتk , σارائه می )-

 ( با آن تولید شود.erPگر سرعتی است که توان نامی )( بیانru[. ضمناً )9]کند
 

(7) 

fuuruerPeP

ruucukbuaeP

fuuePcuueP
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k ارامترشکل ویبول است. ضرایب پa  وb ( 4-40با استفاده از ) محاسبه

 شوند:می
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k
cuerP

a


 

(4) 
k
cuk

ru

erP
b


 

 

 [:2] شوندارائه می Cو  kروابط زیر برای 
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تعداد  im، سرعت بادمتوسط مقدار  u، انحراف استاندارد σکه 

ر مختلف تعداد مقادی wو  iu با سرعت مشاهدات یک سرعت باد خاص

 تعداد کل مشاهدات است. nسرعت باد مشاهده شده است و 

( یک توربین باد e,avePبه منظور بدست آوردن قدرت متوسط الکتریکی )

توان تغییرات در توان خروجی نسبت به سرعت در یک سایت مشخص می

 با تغییرات سرعت باد در یک سایت ترکیب کرد:باد را 

(49) 



0

, )( duufPP eavee
 

 

باشد. با استفاده از تابع های باد مییک تابع چگالی احتمال سرعت f(u)که 

 توزیع ویبول:
 

(42) ))(exp()()( 1 kk

C

u

c

u

C

k
uf   

 

 آید:با جایگذاری بدست می
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در تعداد ساعات در یک  e,avePی انرژی سالیانه از ضرب بنابراین، خروج

 آید:سال بدست می
 

(47) 
aveePAEO ,8760 

 

 

 رژیی اگزاسبه آنتروپی تولیدی و بازدهمح .4.1

-صورت زیر میگردد، بهه موجب دوران توربین میرژی کلی هوا کاگز

 باشد:

(43) 
kinchpht exexexex  

 

ی اگزرژی بیان کنندهchexی اگزرژی فیزیکی وبیان کنندهphex که

میزان اگزرژی جنبشی ورودی و  باشد.اگزرژی جنبشی میkinexشیمیایی و

 آید:خروجی توسط روابط زیر بدست می

(44)  
3
112/1)( uAex inkin   
3
222/1)( uAex outkin   

 

جاروب شده توسط  احیهمساحت ن 2Aآزاد باد و سرعت جریان1uکه

 :در نهایت باشد.روتور می

(50) 
3
123/1)( uAex inkin  
3
1227/1)( uAex outkin  

 

 باشد:دبی جرمی عبور کننده از توربین باد از رابطه زیر قابل حصول می

(54) 11uAm  

123/2 uAm  
  

 اگزرژی جنبشی بر معادله دبی جرمی:با تقسیم معادالت 

(55) 
3
12/1)( uex inkin  
3
118/1)( uex inkin  

 

 [:9] شودمحاسبه می (53)اگزرژی فیزیکی هوا توسط 
 

(53) 
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دمای مرجع  0Tی بخار آب و گرمای ویژه p,vC ی هوا وگرمای ویژه p,aC که

نسبت  wو  wind chillدمای ، Tباشد و همچنین کلوین می 543.42ابر که بر

 KPa 404.352 فشار مرجع برابر با 0Pفشار و  Pثابت گازها و  aRرطوبت و 

 آید:بدست می (59)باشد. مقدار فشار با استفاده از می
 

(59) 
2

2u
PP at  

 

 [:9] شودیمحاسبه م (52)اگزرژی شیمیایی توربین باد توسط 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


مگاواتی 52یک مزرعه بادی محیطی تحلیل انرژی، اگزرژی و زیست  

تهران، ایران 2434 –المللی برق کنفرانس بین و یکمین سی  

 9  

 

(52) 

0

0

0

(1 1.6078 )
{(1 1.6078 ) [ ] 1

(1 1.6078 )

1.6078 ( )}

ch a
ex R T Ln

Ln












  





 

 

( 43)های ماهیانه و سالیانه سرعت باد مقادیر اگزرژی به قرار براساس داده

های ماهیانه و سالیانه و تولید آنتروپی متوسط نیز براساس دادهآیند بدست می

 باشد:قابل حصول می( 59با کمک )
 

(59) })({
1

,,,
0

, lossaveeouttintavegen QPexexm
T

S   

 

lossQمقدار تغییرات دما بر اساس رارتی توربین باد است و برابر اتالفات ح

CFD [ محاسبه شده است7و ]: 

(57)  )( 21, TTCmQ aploss    
 

 ایج آنالیز اگزرژی مزرعه و آنالیز حساسیتنت .4.5

ی صورت گرفته شده بر روی راندمان اگزرژی و میزان توان هادر بررسی

توان مقادیر میشده بعدو همچنین تولید آنتروپی بی rPبر واحد  یتولید

ماکزیمم توربین باد . در سرعتی که مشاهده نمود 2در شکل محاسبه شده را

میزان تولید آنتروپی در حداقل ممکن و راندمان  ،باشد توان تولیدی را دارا

 . بهره برداریقرار دارداگزرژی با توجه به کاهش آن در ماکزیمم مقدار خود 

ای که بیشترین توان تولید را داشته باشد از نظر اگزرژی از توربین باد در نقطه

 باشد.دارای بهترین عملکرد نیز می

شود با افزایش ه میاهدکه مش طوردر این بررسی با تغییر دمای محیط همان

یابد. اگزرژی در نظر دما راندمان اگزرژی افزایش و تولید آنتروپی کاهش می

شامل اگزرژی ، اشاره شد ال به آنطور که قبدر این تحلیل همان گرفته شده

افزایش دما در رطوبت  باباشد با توجه به اینکه فیزیکی،شیمیایی و جنبشی می

اگزرژی  یابدتغییر مینیز ( میزان رطوبت هوا RH=35%نسبی ثابت محیط )

در ود که شمی همشاهد 9در شکل گیرند.شیمیایی مقدار متفاوتی را به خود می

است و تأثیر تغییر اگزرژی شیمیایی بسیار ناچیز ( C°42دمای ثابت محیط )

در نتیجه تغییرات کند. اندکی را بر روی راندمان و تولید اگزرزی ایفا می

ی تغییر اگزرژی در یک سرعت ثابت به واسطه 2 مشاهده شده در شکل

که با افزایش هر چند باشد. دی و خروجی توربین باد میوفیزیکی در ور

یابد. رطوبت نسبی محیط میزان راندمان اگزرژی به میزان ناچیزی افزایش می

، توان تولیدی در دماهای مختلف ثابت بودن میزان ه سه عاملبا توجه ب

و نیز  افزایش دمان با توربیورودی به  هوای )چگالی( دبی جرمی کاهش

 بهبود عملکرد(، 3 جدول) افزایش دمابا با  کاهش میزان تلفات حرارتی

این باشد؛ ، نتیجه افزایش دمای هوا میراندمان اگزرژی افزایش و توربین باد

ز کاهش یافته است. برای مثال با افزایش دما یدرحالی است که تولید آنتروپی ن

افزایش و  %9/7به میزان راندمان اگزرژی  m/sru 16=در  C°32به  C°42از 

طور که در این بررسی همان باشد.می %5/4به میزان نتروپیآکاهش تولید 

مشاهده شد تولید توان و دمای ورودی توربین باد نقش مستقیمی بر روی 

 کنند.راندمان اگزرژی و تولید آنتروپی ایفا می
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 میزان تلفات انرژی به واسطه ی گرما در دماهای مختلف محیط :8جدول

Temp. T1=15 (°C) T1=25 (°C) T1=35 (°C) 

Qloss (W) 4200.84 1515.80 243.37 
 

بر اساس نرم افزار نتایج حاصل از طراحی مزرعه بادی  4جدول 

WindPRO هر چه توربین باد در  شوداست. همان طور که مشاهده می

معرض جریان با سرعت بیشتر قرار داشته باشد راندمان اگزرژی و راندمان 

-مکان هر یک از توربین 7توان در شکل قانون اول بیشتری دارد. همچنین می

ی بادی طراحی شده مشاهده شده نمود. که برای درک بیشتر ها را در مزرعه

ن نشان داده ک از توربین ها در کنار آموضوع، میزان تولید انتروپی در هر ی

 شده است.

های رض جریانشود توربین بادی که در معمشاهده می 7در شکل 

ها قرار ندارد دارای تخریب اگزرژی مده از دیگر توربینای به وجود آگردابه

باشد. برای مثال بیشتر و راندمان اگزرژی بیشتری نیز می کمتر، توان تولیدی

اشاره نمود که دارای کمترین تخریب اگزرژی و بیشترین  5ربین توان به تومی

 راندمان کارکردی است.
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های نسبی مختلف محیط در : میزان تأثیر اگزرژی شیمیایی در رطوبت 7شکل

 آنتروپیو تولید  اگزرژی دمای ثابت بر روی راندمان
 

 

 ی بادی: محاسبات صورت گرفته شده برای مزعه9جدول

 شماره
 مانراند

 اگزرژی
 Parkبازده 

سرعت متوسط 

 (m/s)باد 

 توان
[MWh] 

1 20.81 98.7 11.73 12,546.20 

2 21.67 99.9 11.91 12,790.90 

3 21.34 98.2 11.84 12,547.70 

4 21.58 99.7 11.89 12,748.70 

5 21.10 98.1 11.79 12,491.60 

6 21.43 98.7 11.86 12,618.80 

7 21.43 98 11.86 12,515.40 

8 21.34 99.3 11.84 12,682.00 

9 21.10 98.6 11.79 12,567.10 

10 21.29 98 11.83 12,511.70 

 

 
 آن بر اساس موقعیت در سایت: موقعیت هر تورببین و تخریب اگزرژی 6شکل

 

 نتیجه گیری .2

مدل  WindPROافزار در نرم MW 52مزرعه بادی در این مطالعه، یک 

محیطی برمبنای نتایج آن انجام گرفت. تحلیل و زیست گردید و آنالیز انرژی

ها و تغییرات سرعت بر روی نیزصورت پذیرفت و تأثیر گردابه اگزرژی

ها مورد بررسی واقع شد. نتایج نشان دادند که توربین راندمان اگزرژی توربین

های دیگر قرار داشته باشد، بادی که در کمترین معرض اثرات ناشی از توربین

ترین راندمان اگزرژی را بخود اختصاص خواهد داد؛ مانند توربین شماره باال

و  97/54، دارای راندمان اگزرژی و انرژی m/s 4/44که با سرعت متوسط  5

 باشد.می 4/44
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