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متﺮﮐﺰ

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺑﺮق ﭘﺎک ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﴍﮐﺖ و ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎزﻧﺪه ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﮐﺎﻧﺎدا ﮐﻪ ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ و ﻧﯿﺰ رﻫﱪ ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی در
ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﭘﺎک و ﺳﺒﺰ و ﺑﺴﯿﺎر اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﴏﻓﻪ ﺑﻮده و اﻋﻼم ﻣﯿﻨامﯾﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮق در ﺳﺎﻟﻬﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺻﻔﺮﺑﺪون اﻧﺘﺸﺎر ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﺶ ،ﺑﺪون ﮔﻮﮔﺮد ،ﺑﺪون ﮔﺮﻣﺎ ،راﻧﺪﻣﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ،و راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻘﯿﺎس ﭘﺬﯾﺮ اﻧﺮژی و از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻮآوری ﻫﺎی ﭘﯿﴩﻓﺘﻪ در ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ .

ﻧﮕﻬﺪاری ﺗﻌﻤﯿﺮ و

ﺗﻌﻤﯿﺮ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻣﻌﻤﻮل ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﺑﺎﮐﺎرآﻣﺪو ﺑﺪون ﻫﯿﭻ اﺗﻼف وﻗﺖ و ﻣﺪت زﻣﺎن
ﭘﺎﯾﯿﻦ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯿﻨامﯾﯿﻢ .ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺧﺮﯾﺪ ،ﻗﺮارداد ﻧﮕﻬﺪاری ﺧﺎص ﺑﺪون ﻫﯿﭻ
ﻣﻄﻠﺒﯽ و ﴍﻃﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﻣﺸﱰﯾﺎن

ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺣﺪاﮐرث ﮐﺎراﯾﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﯿﺰاز ﻃﺮﻓﯽ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ "اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻧﻮﮐﺎ" ﺑﺎ اراﯾﻪ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﴎوﯾﺲ ﺑﺮای

ﻣﺸﱰﯾﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨامﯾﺪ .
ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ ﻓﻨﯽ و ﮐﻨﱰل از راه دور :
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﺎ ﻣﺎ و راﻫﻨامﯾﯽ در ﺧﺼﻮص ﻋﯿﺐ و ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎ ﺑﺎ داﺷﺸنت ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ
دارا ﺑﻮدن ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻨﯽ و ﻧﯿﺰ از ﻃﺮﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻞ ﻓﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آﯾﻨﺪ را ﻓﻮرا" اراﺋﻪ و رﻓﻊ منﺎﯾﯿﻢ
زﻣﯿﻨﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ :
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 .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﮑﺎن ﻫﺎی از راه دور ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺸﻮرت ﺑﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻣﺤﻠﯽ
ﻣﺎ ﻧﯿﺰ اﻟﺰاﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻃﺮﻓﯽ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺟﻬﺖ اراﯾﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و راﻫﱪی دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی دﻗﯿﻖ ﺑﺼﻮرت ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎی ﺣﻀﻮری ﺗﻌﻠﯿامﺗﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﻨﺴﯿﻨﻬﺎی ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﻣﺸﱰی در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻧﮕﻬﺪاری و ﺗﻌﻤﯿﺮات را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ : MTG
اﻧﺮژی ﺑﺮق ﭘﺎک ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪﯾﺪ و ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﴏﻓﺎ" در ﺧﺼﻮص ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪاوم و در
دﺳﱰس و ﺑﺮق ارزان ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.
ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی اﻟﮑﱰﯾﮑﯽ ﺑﻪ روش ﮐﺎﻣﻼ" ﻏﯿﺮ آﻻﯾﻨﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ دو ﻣﻮرد دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﮐﻮﭼﮏ و ﺑﺰرگ اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺛﺎﺑﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و
ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.در ﺣﺎل ﺣﺎﴐ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻨﴩﮐﺖ ار  ۵ﻣﮕﺎوات آﻏﺎز ﻣﻌﺮﻗﯽ و آﻏﺎز ﻣﯿﮕﺮدد و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﮕﺮدد .ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی دو ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻮﺛﺮ در ﺧﺼﻮص ﺳﻨﺎرﯾﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮق ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺳﺤﻮﻟﺖ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ
ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺧﺼﻮﺻﺎ"در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در آﻧﺠﺎ ﻣﯿﴪ منﯿﺒﺎﺷﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ و ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﯽ ﺳﻮﻏﺘﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮق ﭘﺎک ﻣﯿﻨامﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در ﻣﺠﺎورت ﻣﻌﺪﻧﻬﺎی دور دﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﺤﻠﯽ وﺣﺘﯽ در داﺧﻞ ﺷﻬﺮ و ﻧﯿﺰدر ﻣﺠﺎورت ﺑﺎ
ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺮق /ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در ﺑﯿامرﺳﺘﺎﻧﻬﺎ /ﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻋﻈﯿﻢ/و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد.

ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت )ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ(:
ﻓﻦ آوری اﯾﺪه آل دﺳﺘﮕﺎه  MTGﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ منﻮدن ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق واﻧﺮژی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﻬﱰﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﺑﻬﺮه وری
اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﻬﻮﻟﺖ اﻓﺰاﯾﺲ ﺑﺮق اﻣﮑﺎﻧﭙﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک و ﻗﺎﺑﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻬﺮی ﺟﻬﺖ
ﺟﱪان ﮐﻤﺒﻮد ﺑﻮده و ﻫﺪف ﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و اﺣﺪاث ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﺑﺰرگ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻫﺎی ﺗﺠﺎری و ﺻﻨﻌﺘﯽ :
دﺳﺘﮕﺎه ام.ﺗﯽ.ﺟﯽ راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﻤﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.ﴍﮐﺖ اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻧﻮﮐﺎ در ﺧﺼﻮص اﺣﺪاث
ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺮق ﺣﻬﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪن  /ﻣﺮاﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﯿامرﺳﺘﺎﻧﯽ  /ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ  /ﴍﮐﺘﻬﺎی ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ و دﯾﮕﺮ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﻣﴫف ﺑﺮق

در ﺳﺎل  ،۲۰۱۴ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﴫف ﺑﺮق ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮای ﻣﺸﱰی ﺳﻮدﻣﻨﺪ و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه  ۱۰۹۳۲ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ،و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ
 ۹۱۱ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺎه .ﻟﻮﺋﯿﺰﯾﺎﻧﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﻣﴫف ﺳﺎﻻﻧﻪ در  ۱۵,۴۹۷ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺸﱰی ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ و ﺑﻌﺪ
ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ در ﻫﺎواﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﴫف  ۶,۰۷۷ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ در ﻫﺮ ﻣﺸﱰی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﴫف ﺑﺮق ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ  /در ﺳﺎل و در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ

ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازی

دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ  Nocaدر ﺧﺼﻮص ﺗﻮﻟﯿﺪﺑﺮق اﻧﺮژی ﻫﺎی ﭘﺎک ﮐﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ اﯾﻨﴩﮐﺖ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺸﱰی و ﻧﯿﺰ اﻃﻤﯿﻨﺎن

ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺎﻟﻘﻮه در ﻣﺤﻞ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ در واﺣﺪ آﻏﺎز ﮔﺮدد.
ﻋﻤﻠﯿﺎت ﴎوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری :
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ درﺧﻮاﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﺎص ﻣﺸﱰﯾﺎن ﻓﺮدی و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ در ﻗﺮارداد ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺟﻬﺖ ﴎوﯾﺲ و ﻧﮕﻬﺪاری در ﺻﻮرت ﻟﺰوم ﻣﻨﻌﻘﺪ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
اﮔﺮ ﭼﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻓﻨﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﻧﯿﺰ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﻓﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره ﻣﺎو راﻫﻨامﯾﯽ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻟﺰوم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﯿﺐ ﯾﺎﺑﯽ اﻗﺪام ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد وﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ،ﻣﺎﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ ﻫﺎی آﻣﻮزش دﯾﺪه ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺘﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻠﻔﻦ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮ دآﯾﺪ
را ﺑﺮای ﻣﺸﱰی ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻓﺮاﻫﻢ و ﺣﻞ ﻣﯿﻨامﯾﻨﺪ.

ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری و اﺳﺘﻘﺮار دﺳﺘﮕﺎه MTG

ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎی ﻧﮕﻬﺪاری دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ دارای ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ذﯾﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ متﺎم
اﻟﻒ.ﮐﺪ ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ
ب.ﮐﺪ ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻠﯽ ﺑﻮﮐﺎ
پ.ﮐﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ
ت.ﮐﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ
ث.آﻧﺴﯽ –آ ۵۸/۱
ج.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﻮ ال  ۷۵۲ﺑﺮای ﮐﻢ و ﻣﺘﻮﺳﻂ و زﯾﺎد در ﺧﺼﻮص ﻗﺪرت
چ.آی ای ﺳﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ و
دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻋامل ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺳﺎﺧﺘامن دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ

ﺳﯿامن اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﺎ ﺣﺪ  ۴۰۰۰ﭘﯽ اس آی در  ۲۸روز
ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑنت ﺳﺒﮏ ﺗﺮﺟﯿﺢ داده اﺳﺖ
ﺑﺬر داﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺨﻠﻮط منﻮدن ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﮕﻦ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺬر داﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ
ﺳﯿامن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ از ﻧﻮع اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﭘﻮرﺗﻠﻨﺪ ﺑﻮده و اﺳﺘﺎﻧﺪارد آ اس ﺗﯽ ام ﺳﯽ ۱۵۰
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑنت ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻃﺒﻖ ﴍاﯾﻂ آ اس ﺗﯽ ام ز ۳۳٫۲از ﻧﻮع ﺳﺒﮏ
ﻣﺨﺘﺺ ﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ آ اس ﺗﯽ ام ﺳﯽ ۳۰

Figure 2

۲٫۰ﺳﺎﺧﺘامن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﮑﺎن و روی ﺳﻄﺢ زﻣﯿﻦ
 ۲٫۱ﺳﺎﺧﺘامن دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ دارای ﴍاﯾﻂ ذﯾﻞ ﺑﺎﺷﺪ
اﻟﻒ – ﻣﻘﺎوم در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺮزش زون ۴
ب – درﺟﻪ ﺣﺮات ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮﻣﺎ  ۷۰درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ) ۱۵۸درﺟﻪ ﻓﺎرﻧﻬﺎﯾﺖ( و ﻣﻨﻬﺎی  ۵۵درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ از  ۰ﺗﺎ
 ۱۰۰درﺻﺪ
پ – ﴎﻋﺖ ﺑﺎد  ۲۳۵ﮐﯿﻠﻮﻣﱰ در ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻮﻧﺪاﻧﺴﯿﻮن ﻣﺨﺼﻮص
 ۳٫۰ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘامن
 ۳٫۱ﴍﮐﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﻮﮐﺎ اﻧﺮژی ﭘﺎک ﻣﺸﺨﺼﺎت دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺘامن دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻃﻮل و ﻋﺮض و ارﺗﻔﺎع اﻋﻼم و
دﻗﯿﻘﺎ"ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﯾﺪار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و منﺎﯾﯽ از ﺳﺎﺧﺘامن در ﻓﯿﮕﻮر  ۲ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻓﯿﮕﻮر  ۱ﺑﺮای ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻞ
ﺧﯿﺰ و آب روان
ﮐﻪ ﻃﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی دﻗﯿﻖ و ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی دﻗﯿﻖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار اﻋﻼم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
ﮐﻪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﴍاﯾﻂ ذﯾﻞ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎر ﮔﺬاری ﺳﺎزه۳٫۲
 ۲۰۰ﭘﯽ اس اف در زﻣﺎن ﺑﺎر ﮔﺬاری ﮐﻒ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
 ۳۰۰۰ﭘﻮﻧﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻓﺸﺎر ﮐﻒ در ﻣﺴﺎﺣﺖ  ۴ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ
 ۹۰ﭘﻮﻧﺪ ﻓﺸﺎر ﺳﻘﻒ ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ
 ۱۰۰۰ﭘﻮﻧﺪ ﺑﺎر ﺳﻘﻒ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ در  ۳ﻓﻮت ﻣﺮﺑﻊ

ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی دﺳﺘﮕﺎهMTG

ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﴏﻓﻪ ﺑﻮدن ﻗﯿﻤﺖ در ﻫﺮ ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻫﺎی دﯾﮕﺮاز )ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ(و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪاﻧﺮژی
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﴍاﯾﻂ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﻘﺎﺿﺎو ﻫﺮ ﻣﻘﯿﺎﺳﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮﯾﻨﯽ ﺑﺎ و در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﺮ ﻣﮑﺎﻧﯽ و ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﻣﮑﺎ ﻧﻬﺎی ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ آﺳﺎن ودر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻫامﻧﻨﺪ ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز را دارﻧﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" در ﻣﻘﺎﯾﺴﻬﺒﺎ دﺳﺘﮕﺎه
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک اﯾﻨﴩﮐﺖ ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ منﯿﺒﺎﺷﺪ
ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ارﺗﻌﺸﺎت ﺑﺮق )ﺻﻔﺮ( و ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﺪاﯾﯽ
ﻟﺮزش ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق
ﺑﺪون ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺧﺖ و ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺣﺪر رﻓﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺣﺮارت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی

ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ ی اﺻﻠﯽ
ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی  MTGاﯾﺪه آل ﺑﺮای اﺿﺎﻓﻪ منﻮدن و ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮدو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪو ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
ﺿامﻧﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق و اﻧﺮژی ﭘﺎک و ﻣﺪاوم ﺑﺪون ﺗﻮﻗﻒ و در ﻣﮑﺎﻧﻬﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ .دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﯾﻨﴩﮐﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺎراﻟﻞ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺟﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺰرگ ﺗﺎ ﺳﻘﻒ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱۰۰۰ﻣﮕﺎوات را دارا ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﺑﺮ روی ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ :
دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ﻣﯿﮑﺮو ﯾﺎ ﻣﯿﮑﺮو ﻫﯿﱪﯾﺪی و ﻧﯿﺰ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
ﻣﺴﺘﻘﻞ و)ﺧﺎرج از ﺷﺒﮑﻪ( :
دﺳﺘﮕﺎه اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﺑﺎ راه ﺣﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ اﻧﺮژی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻋﻤﻞ ﻣﯿﻨامﯾﺪ.ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻄﺒﯿﻖ ﭘﺬﯾﺮی
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ ﺑﺎ ﻣﺤﯿﻂ و ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺑﻮدن ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪن /ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ  /ﻣﺮاﮐﺰﺳﺎﺧﺘامﻧﯽ
ﺑﺰرگ  /ﻣﺮاﮐﺰ و ﺷﻬﺮﮐﻬﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻏﯿﺮه. .

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺻﻠﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک و اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮﻋﯽ

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ )ﺧﺎرج از اﺗﺼﺎل
ﺷﺒﮑﻪ(

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی دﺳﺘﮕﺎه ام.ﺗﯽ.ﺟﯽ

دﺳﺘﮕﺎه ام .ت .ﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻨﴩﮐﺖ  ۵ﻣﮕﺎواﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪاد روﺗﻮر ﮐﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻔﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﻮده.ﻫﺮ ﺷﻔﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎدی دﯾﺴﮏ ﺑﻮده .ﯾﮏ

Figure 1

ﺑﺎﻃﺮی ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﻋﺚ راه اﻧﺪازی دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻋﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﮐﻠﯿﻪ ﻣﮕﻨﺘﻬﺎی ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ از
ﻧﻮع و آﻟﯿﺎژ ﻣﺴﯽ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ روﺗﻮر ﺑﺎﻋﺚ و اﯾﺠﺎد ﺑﺮق ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ را ﻣﯿﻨامﯾﺪ .ﻫﺮ ﯾﮏ از ﮐﻮﯾﻠﻬﺎی
ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯽ ﺑﺎﻋﺚ اﯾﺠﺎد ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺮق را منﻮده .

Figure 2

ﻣﺰﯾﺘﻬﺎی رﻗﺎﺑﺘﯽ دﺳﺘﮕﺎه

ﯾﮏ روش ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﻓﻦ آوری ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﮋﯾﻬﺎ و ﻧﯿﺰاﻧﺪازه ﮔﯿﺮی

ﺗﻮﻟﯿﺪآﻧﻬﺎ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق اﺻﻼ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﺒﻮده .ﻣﺘﻮﺳﻂ ﮐﻞ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و راه اﻧﺪازی ﻓﻨﺎوری ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن و
ﻧﯿﺰ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت ﮐﻞ ﺧﺮوﺟﯽ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻦ آوری ﻧﻮﯾﻦ و ﺑﺎ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺖ و ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﻦ آوری ﺑﯿﺶ از ﻃﻮل ﻋﻤﺮ آن
و منﻮدار ذﯾﻞ ﮐﻪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده .ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ متﺎم اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﺗﻮﻟﯽ دو رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻی آن در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق اﺳﺖ دو وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻠﯿﺪی ﺑﺮای ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﻢ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺟﻮد دارد اول ،ﺑﺮ ﺧﻼف اﺷﮑﺎل ﻣﺮﺳﻮم اﻧﻮاع اﻧﺮژی ﻫامﻧﻨﺪ
)ﮔﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﮔﺎزوﯾﯿﻞ( ﮐﻪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﻄﻠﺐ دوم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭘﺎک ﺑﺎ اﯾﻦ
دﺳﺘﮕﺎه و ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان) ۹۷درﺻﺪ ﺧﺮوﺟﯽ ﻣﻔﯿﺪ( وﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﻫامﻧﻨﺪ ﺳﻮﻻر و ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎدی ﺷﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ
اﯾﻦ روﺷﻬﺎ ﴏﻓﺎ"ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ وﺿﻌﯿﺖ و ﴍاﯾﻂ ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺟﻮی ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ دو روش و راه اﻧﺪازی و ﻧﮕﻬﺪاری
از آﻧﻬﺎ ﮐﻪ اﺻﻼ" ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﯿﺪی اﯾﻦ ﴍﮐﺖ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

منﻮدار ﺷامره : 3ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮق در ﺳﺎل ) 2014دﻻر ﺑﺮای ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ(را ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ

دﺳﺘﮕﺎه ام.ﺗﯽ.ﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر

ذﯾﻼ منﻮدار ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ای در ﺧﺼﻮص ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ ﻣﴫف ﺳﻮﺧﺖ دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ ) ۱٫۳ﻣﮕﺎوات( را ﻧﺸﺎن
ﻣﯿﺪﻫﺪ.ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺎزوﯾﯿﻞ در ﺳﺎل ۲۰۱۵و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻪ )اﺳﺎس ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ وزارت ﻧﻔﺖ اوﻧﺘﺎرﯾﻮ(:ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۹٫۶ﺳﻨﺖ ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻟﯿﱰ و ﻣﻌﺎدل  ۴٫۹۸دﻻر
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮔﺎﻟﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ منﻮدار ذﯾﻞ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮای  ۱٫۳ﻣﮕﺎ وات ﺑﺮای ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻗﺖ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺣﺪودا ﻣﺒﻠﻎ ۲۹
ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ارزی ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ودﺳﺘﮕﺎه ﻣﺎﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.ﺑﻪ زﺑﺎن دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه دﯾﺰل ژﻧﺮاﺗﻮر ﮔﺮدد
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری در ﻣﺪت زﻣﺎن ﺣﺪودا دو ﺳﺎل ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
www.nce.energy

Diesel: Generator

منﻮدار :4ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﴫف ﺳﻮﺧﺖ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﻻر ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓنت 100%

دﺳﺘﮕﺎه ام.ﺗﯽ .ﺟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎدی

ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﴫف در ﻫﺮ ﺧﺎﻧﻪ در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺣﺪود  ۹۰۰ﮐﯿﻠﻮوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق در ﻣﺎه و ﻧﯿﺰ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.

ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﺎ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﺟﻬﺖ  ۳۰۰ﺧﺎﻧﻪ و ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۱۰۰ﻫﮑﺘﺎر ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۱ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪرا دارد.ﴍاﯾﻂ وزش
ﺑﺎد ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﴏﻓﺎ"ﺑﻪ وزش ﺑﺎد ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻪ و ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻐﯿﺮ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﯿﺴﺖ و منﯿﺸﻮد ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮان اﺳﺖ.ﻧﺘﯿﺠﺘﺎ"ﻓﻘﻂ  ۳۰اﻟﯽ
 ۴۰درﺻﺪ راﻧﺪﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و راﻧﺪﻣﺎن در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ۱۵ﺗﺎ  ۳۰درﺻﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدی ﮐﻔﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق در آﻣﺮﯾﮑﺎ
را ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ؟

Wind Turbine

اﻧﺮژی آﻓﺮﯾﻘﺎ :

ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ آﯾﺎ ﻣﺎ را در دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ اﻧﺮژی و ﻇﺮﻓﯿﺘﻬﺎی ﻧﺼﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﴫف ﮐﻠﯽ و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎ و ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺮژی ﻣﻮﺟﻮد و راه اﻧﺪازی ﺷﺪه و ﻧﯿﺰ ﻣﴫف ﴎاﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎ از ﮐﻤﺒﻮد ﺑﺮق ذر ﻣﻮرد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻮﺟﻮد از
ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺬﯾﺪ ﺑﺮق ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﮐﻤﺒﻮد ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ازدﯾﺎد ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺸﺎر زﯾﺎدی را ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ وﻗﻮﻟﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی در ﻣﻨﻄﻘﻪ در
واﻗﻊ ،اﻧﺠﺎم وﻋﺪه ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘامﻋﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪ ,و
ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻣﺮدم دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ وﻫامﻧﻨﺪ آﻧﮕﻮﻻ و ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ و ﮔﺎﺑﻦ ﮐﻬﺤﺎﮐﻢ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﺣﺘﯽ آﻧﻬﺎ در
رﻓﺎه اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺮار ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺣﺘﯽ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق و ﺣﺎل دو ﻣﻌﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﮐﻪ درﺟﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ ﺣامﯾﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.

Continues

ﻣﴫف ﺑﺮق و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ و رﺷﺪ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺮژی اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد و اﯾﻦ رﺷﺪ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ.
Relationship between electricity consumption and GDP,1 2011

GDP, current $/capita
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1 Base 10 logarithmic scale.
Source: IHS Economics; International Energy Statistics, US Energy Information Administration, 2013, eia.gov
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از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ،وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .و ۱۳درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ و ﺣﺪاﻗﻞ  ۴۸درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﺑﺮق
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺟﻨﻮب آﺳﯿﺎ اﺳﺖ و ﺑﺎ  ۲۳درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺟﻬﺎن و  ۳۴درﺻﺪ از ﻣﺮدم ﺑﺪون دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ۶۰۰
ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻔﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮق ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺗﻨﻬﺎ  ۷ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻫامﻧﻨﺪ ﮐﺎﻣﺮون/ﮐﻮﺗﻪ د آﯾﻮر/ﮔﺎﺑﻦ/ﻏﻨﺎ/ﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ/ﺳﻨﮕﺎل و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﴫف ﺑﺮق
داﺷﺘﻪ و ﺣﺘﯽ  ۵۰درﺻﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮق و ﻣﺠﺪدا" ۲۰درﺻﺪ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق ﺷﺒﮑﻪ ﴎاﴎی و ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﺳﱰﺳﯽ ﺑﺎز ﻫﻢ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯿﮕﺮدد.در ﻣﻮرد ﻣﴫف ﺑﺮق
ﺧﯿﻠﯽ دور ﺗﺮ از ﻣﴫف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﻏﯿﺮا ز آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﴎاﻧﻪ ﻣﴫف ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۵۰ﮐﯿﻠﻮ وات ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ واﻗﻌﺎ از ﺑﺎزار ﻣﴫف ﺑﺪور ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻧﯿﺰ
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻫامﻧﻨﺪ ﺑﺮزﯾﻞ و ﻫﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ.
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ﻣﺎ در زﻣﺎن ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﺤﻮر روﯾﮑﺮد ﺑﻪ درک ﺑﻬﱰ اﺣﺘامل ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺨﺶ ﺻﺤﺮای آﻓﺮﯾﻘﺎ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ آن ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮐﺮد.ﭘﺮدی.وژ ه ﻫﺎی ﺑﺮق ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۱۶۰۰ﺗﺮاوات ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯿﮕﺮدد ﮐﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﴫف ﺗﻘﺮﯾﺒﯽ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰ﻣﯿﻼدی .ﭘﯿﺶ
ﺑﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﺪادی ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﺟﻤﻌﯿﺖ و اﺣﺘامل دﺳﱰﺳﯽ  ۷۰درﺻﺪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮق و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
ﻣﺸﺎﺑﻪ آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۰داﺷﺘﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺟﺪول ﺷامره ۲
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: ۲ منﻮﻧﻪ
 در۲۰۱۰  ﻣﯿﻼدی و ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﴫف۲۰۴۰ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﴫف ﺑﺮق آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺸﻮر ﺑﺮزﯾﻞ ﺗﺎ ﺳﺎل
.اﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻫﻨﺪ
Consumption/capita,
kilowatt-hours

Electricity consumption,
terawatt-hours p.a., 2010
3,962

United States
3,557

China
3,035

European Union
Sub-Saharan
Africa 2040

1,570
996

Japan

841

Latin America

760

India
Canada

522

13,395
2,944
6,264
989
8,394
1,961
626

15,137

Brazil

426

2,381

Sub-Saharan
Africa

423

514

Source: Key World Energy Statistics, Organisation for Economic Co-operation and Development and the International
Energy Agency, 2013, iea.org; World Development Indicators, World Bank Group, worldbank.org
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ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ در ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮق ﺗﺎ ﺳﻘﻒ  ۷۰ﺗﺎ  ۸۰درﺻﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﻧﯿﺰ رﻗﺎﺑﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮق ﺧﻮاﻫﻨﺪ
داﺷﺖ و ﺑﻪ ﮐﺠﺎ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ در ﻇﺮف ﻣﺪت  ۲۵ﺳﺎل و ﭘﯿﴩﻓﺖ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ۲۰درﺻﺪ ﺑﺮق و رﯾﺖ  ۸۰درﺻﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ
ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .آﻓﺮﯾﻘﺎ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻏﻨﯽ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎﻟﻘﻮه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺟﺰاﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ۱٫۲ﺗﺮاوات
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻧﺮژی ﺧﻮرﺷﯿﺪی و اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۰ﺗﺮاوات از ﻧﯿﺎز ﻣﻮﺟﻮد و ﯾﺎ ﺑﺸﱰ.ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۴۰۰ﮔﯿﮑﺎوات ﺑﺎ روش
ﻧﯿﺮوﮔﺎﻫﻬﺎی ﮔﺎزی و در ﮐﺸﻮر ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ  /ﻧﯿﺠﺮﯾﻪ و ﻧﺎﻧﺰاﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۶۰درﺻﺪ از ﮐﻞ ﻧﯿﺎز و  ۳۵۰ﮔﯿﮑﺎ وات اﻧﺮژی ﻫﯿﺪرو زﻣﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﺸﻮر ﮐﻨﮕﻮ
ﺣﺪودا  ۵۰درﺻﺪ و ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۳۰۰ﮔﯿﮑﺎوات اﻧﺮژی ﺑﺮق از ذﻏﺎل ﺳﻨﮓ و ﺑﺎ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ و ﻣﻮزاﻣﺒﯿﮏ و آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ  ۹۵درﺻﺪ ﮐﻞ ﻣﴫف ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺮژی ﻫﺎی ﺑﺮق ﺑﺴﯿﺎر ﮔﺮان  .اﻧﺮژی ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ روش ژﺋﻮ ﺗﺮﻣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﯿﺖ  ۱۵ﮔﯿﮑﺎوات ﮐﻪ ﺑﺮای ﮐﻨﯿﺎ و اﺗﯿﻮﭘﯽ ﮐﻪ  ۸۰درﺻﺪ را ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﯿﮕﺮدد.
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ﮔﺎز را ﺑﺮای ﺑﯿﺶ از  ۴۰درﺻﺪ از ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه از ﺳﺎل  ۲۰۲۰ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺤﺎ ﺳﺒﻪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮق ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺑﻪ روش ﻫﯿﺪرو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺗﮑﻨﻮﻟﮋی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯿامﻧﺪ.اﻧﺮژی
ﺧﻮرﺷﯿﺪی ﺑﻌﺪ از ﺳﺎل  ۲۰۳۰ﻣﯿﻼدی ﮐﻪ  ۸درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻞ ﺑﺮق را ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺮﺳﺎﻧﺪوﺑﯿﻦ ﺑﯿﺶ از  ۳۰درﺻﺪ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﺰودﻧﯽ ﻣﺎﺑﯿﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎی ۲۰۳۰
و  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی و ﺣﺘﯽ در ﻏﯿﺎب ﻣﺸﻮق ﻫﺎی ﻓﻌﺎل و اﻧﺮزی ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻏﺮﯾﺐ  ۲۵درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ روش اﻧﺮژی ﭘﺎک
ﺑﺎﺷﺪ.روﺷﻬﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ژﺋﻮ ﺗﺮﻣﺎل /ﻫﯿﺪرو /ﺳﻮﻻر و ﺗﻮرﺑﯿﻨﻬﺎی ﺑﺎدی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  ۲۱درﺻﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻣﺮوز .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻨﻮب آﻓﺮﯾﻘﺎ روش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﺮﯾﻘﻪ ذﻏﺎل
ﺳﻨﮓ را اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داد و ﻧﯿﺮﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻢ ﺷﺪن ﺳﻮﺧﺘﻬﺎی ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از  ۵۱ﺗﺎ  ۲۳درﺻﺪ.ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ
ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮق ﺑﻪ  ۷۰دﻻر ﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ  ۰٫۴۸ﺗﻦ ﮔﺎز ﺳﯽ او ﺗﻮ در ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۳۰و ﺑﻪ ﻧﺴﺒﻪ  ۰٫۴۳ﺗﻦ ﺳﯽ او ﺗﻮ ﺗﻮﻟﯿﺪی
در ﻫﺮ ﻣﮑﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺑﺨﻮاﻫﺪ اﻧﺮزی ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﯿﻦ و ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﺴﺎزد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ  ۴۹۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﺟﻬﺖ ﺧﻠﻖ اﻧﺮژی از ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮرش را ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻮده ﺑﻪ
اﻧﻀامم  ۳۴۵ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر دﯾﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺒﮑﻪ و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺮق و ﺗﻮزﯾﻊ.
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ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ،ﻣﺎ راه ﺑﺮای ﺗﺴﻬﯿﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ و ﺗﺠﺎرت آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﯿﻖ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ را دﻗﯿﻘﺎ"ﻣﻄﻠﻊ ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﻢ  .ادﻏﺎم ﻣﻨﻄﻘﻪ ای و ارﺗﻘﺎء ﻧﺴﻞ ﻫﺎی ﺑﺮق
ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺷﻮﻧﺪه در ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺑﺎزی ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز اﻧﺮژی در ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺶ از ﺷﮑﻞ دادن در  ۲۵ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ
ای ﻣﻌﺎدل  ۴۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد را ﺑﻨامﯾﺪو ﺣﺘﯽ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱۰ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر در ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۴۰ﻣﯿﻼدی را ﴏﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ ﺑﻨامﯾﺪ.از آﻧﺠﺎﺋﯿﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ۷۰
دﻻر ﺑﺎﺑﺖ ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ  ۶۴دﻻر ﻫﺮ ﻣﮕﺎوات ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ .ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺳﺎزی اﯾﻦ اﻣﺮ را در ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮔﺎزو ﺑﺰرﮔﱰ
ﺑﻮدن ﺑﯿﺶ از ﺑﺮﺧﯽ از اﻧﺮزی ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮑﱰ در ﮐﺸﻮر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪی و ﺑﺎد ی ﮐﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎ ﮐﺮﺑﻦ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ.در ﮐﺸﻮر
آﻓﺮﯾﻘﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻋﻼﻗﻪ و متﺎﯾﻞ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد ﺑﺮای اﻧﺮژﯾﻬﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺣﺪود  ۲۷درﺻﺪ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎز ﺳﯽ او ﺗﻮ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﻣﻌﺎدل  ۱۵۳ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر
ﴏﻓﻪ ﺟﻮﺋﯽ ا رزی .ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺨﺶ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﳌﻠﻞ ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ در ﺗﻌﺪادی از ﻣﻨﺎﻃﻖ را اﻋامل منﻮد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻫﻢ منﻮدن اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺎﻟﻘﻮه اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
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در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق ﭼﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ :
ﺗﻌﺮﻓﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روی ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﺷﻔﺎف ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدد و ﮐﺸﻮر ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ دﻗﯿﻘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ
اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎر ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت دﻗﯿﻖ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮق ﺑﻪ روﺷﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺟﻬﺖ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی منﺎﯾﻨﺪ.
اﻟﺰام دوم ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯿﻒ ﮔﺴﱰده ای از ﻣﮑﺎﻧﯿﺰم ﻫﺎی ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را ﺟﺬب ﮐﻨﺪ .ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻬﻢ و ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺬب ﴎﻣﺎ ﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯿﺒﺎﯾﺴﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻄﻮر ﺷﻔﺎف و دﻗﯿﻖ اﻋﻼم ﺗﺎ ﴎﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﴎﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ" ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ﻣﻬﻢ ﺑﺮای دوﻟﺖ ﻫﺎ ﺑﺮای ﻧﺸﺎن دادن اراده ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﺑﺎ دراﯾﺖ و آﯾﻨﺪه ﻧﮕﺮی در دراز ﻣﺪت و متﺮﮐﺰ ﺑﺮ آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺑﺨﺶ رﺷﺪ ﻧﻪ ﻓﻘﻂ در ﺧﺼﻮص ﻧﯿﺮوﮔﺎه ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ زﯾﺮ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ.

Continues

ﺑﺪﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ"ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺗﺤﻮﻻت زﯾﺎدی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯿﻨامﯾﺪ ودر ﺣﺎل ﺣﺎﴐ ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد و ﻧﯿﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮات اﺳﺎﺳﯽ
ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺧﺼﻮص اﻧﺮژی ﭘﺎﯾﺪار ﺟﻬﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت
زﻧﺠﯿﺮه ای و ﺑﺴﯿﺎر ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﻌﺪی را داراﻣﯿﺒﺎﺷﺪ .ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺳﻮق دادن در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی در اﯾﻦ ﻗﺎره و ﺗﺎ
ﺣﺪ زﯾﺎدی اﻓﺰاﯾﺶ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ و ﻧﯿﺰﺗﻮاﻧﺎﺋﯿﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﺋﯽ ﺑﺮای  ۲٫۵ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ و داﺋﻢ را در ﺳﻄﺢ ﻗﺎره راﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ دﺳﺘﮕﺎه :

ارﺗﻔﺎع  ۹۱اﯾﻨﭻ
ﻗﻄﺮ  ۷۹اﯾﻨﭻ از ﺟﻨﺲ ﺑﺪﻧﻪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺧﺎﮐﺴﱰی از ﮔﺮﯾﺪ )ان ﺳﯽ اس -۲۷۰۳ﺟﯽ  ۸۴وای(ﺗﻠﯿﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﯽ ﯾﻮ ال و اف ﺳﯽ ﺳﯽ ﺑﺨﺶ ۱۵
ﮐﻼس آ اﯾﺰو  ۱۴۰۰۱و اﯾﺰو  ۹۰۰۱و ﯾﻮ ال ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده داﺋﻢ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺷﺪه ﺳﯽ ای

ﺑﻬﺮه وری اﻧﺮژی :
ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﺮق
۹۴٫۱ oدرﺻﺪ
۹۶٫۳ oدرﺻﺪ
۹۶٫۹ oدرﺻﺪ
۹۷٫۰ oدرﺻﺪ

ﺑﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ
۲۵ oدرﺻﺪ
۵۰ oدرﺻﺪ
۷۵ oدرﺻﺪ
۱۰۰ oدرﺻﺪ

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ دﺳﺘﮕﺎه :

ﺧﺮوﺟﯽ و ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه  ۵ﻣﮕﺎ وات  ۴٫۹ /ﻣﮕﺎ وات
ﻣﺎﮐﺴﯿﻤﻢ ﺧﺮوﺟﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه  ۵ﻣﮕﺎ وات  ۴٫۹ /ﻣﮕﺎ وات
وﻟﺘﺎژ  ۴۸۰وات  ۳ﻓﺎز
ﻓﺮﯾﮑﻮﻧﺴﯽ  ۶۰ﻫﺮﺗﺰ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی  ۸/۶/۴/۲/۱/۰٫۵ -/+درﺻﺪ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺼﺐ در ﻫﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﺋﯽ

 ﻣﯿﻠﯿﺎرد اﻧﺴﺎن دﺳﱰﺳﯽ ﺑﻪ ﺑﺮق ﻧﺪارﻧﺪ3.6
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Millions of People Who Lack Adequate Electricity
Millions of People Who Have No Electricity
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