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 های تجدید پذیر در دنیاهای انرژیها و ریزبخشبخش (تقاضاعرضه )جایگاه و میزان تخمین  عنوان پروژه:

 
 انتخاب موضوع و مطالعات اولیه فاز اول

 ابتدا یکی از منابع تجدیدپذیر )لیست زیر( را انتخاب کرده و با ارسال ایمیل از استاد درس تایید بگیرید. گامدر این  گام اول

 

 6منبع  5منبع  4منبع  3منبع  2منبع  1منبع 

 بیومس زمین گرمایی ایهسته آبیبرق بادی خورشیدی

 باشد.می 98 اسفند 14مهلت انجام گام اول حداکثر تا تاریخ چهارشنبه **

علمی استخراج کرده و مکانیزم عملکرد هر کدام را شرح دهید. مزایا و  مراجعمنبع انتخابی را از منابع  انواع مکانیزم های موجود درگام دوم 

ت معتبر انتشار و در مجالت و انتشارا 2010)مراجع علمی انتخاب شده بایستی بعد از سال  معایب هر یک از مکانیزم ها را باهم مقایسه کنید.

های نهای توربین محوری، توربین شعاعی، توربیبرای مثال در صورتیکه انرژی بادی را به عنوان منبع انتخاب کرده باشید، مکانیزم – یافته باشند(

 باشد.بدون پره و ... مد نظر است. دسته بندی محل نصب توربین در خشکی یا دریا دسته بندی مطلوب در این پژوهش نمی

 

به درصد در مقایسه با هم به صورت مطلق و  هم ترا وات ساعت(  TWhنمودار انرژی کل تسهیل شده منبع انتخابی خودتان )به واحد  گام سوم

 رسم کنید.  2017تا  1980کل انرژی تولید شده در جهان مابین سال های 

 م مجدد دارد.این نمودار در مراجع موجود می باشد و تنها نیاز به تجمیع و رس :1توجه

 تبدیل کنید. TWhباشد، واحد را به  انرژییا هر واحد دیگر  ، میلیون بشکه معادل نفتGWhیا   GJدرصورتیکه واحد به صورت :2توجه

گزارش شده است و با توجه به اینکه ساعات کار دقیق نیروگاه  TWیا  GWتوان به صورت به جای واحد انرژی از واحد در برخی از مراجع  :3توجه

 این پروژه قابل استفاده نیستند. دراین اعداد  مشخص نیست،ها را 

 

درصد انرژی تولید شده از طریق هریک از مکانیزم های گام دوم را در مقایسه با کل انرژی تولید شده منبع انتخابی در کل دنیا مابین  گام چهارم

 رسم کنید. 2017تا  1980ای هسال

 

 . نوشتن گزارش مکتوب و ارائه حضوری گام پنجم

 گزارش مکتوب فاز اول به صورت فایل وورد و پی دی اف -

 فایل ارائه از نتایج بدست آمده به صورت فایل پاورپوینت -

 فولدر مراجع )فایل اندنوت مربوط به مراجع استفاده شده در گزارش( -

 99 فروردین 20تحویل فاز اول نهایی تاریخ : 4توجه

: پیش از اقدام به نگارش گزارش و فایل ارائه، لطفا اطالعات و نمودارهای بدست آمده را با استاد درس کنترل کنید تا از بروز مشکالت 5توجه

 تاد درس کنترل کنید(.اسفند حداقل یکبار منابع و مقاالت انتخابی خود را با اس 28احتمالی جلوگیری به عمل آید. )لطفا تا تاریخ 
 

 مدل پیش بینی تقاضاانتخاب  دومفاز 

 و با ارسال ایمیل از استاد درس تایید بگیرید. مصرف (تقاضایعرضه)از بین مراجع یک مدل مناسب برای پیش بینی  گام اول

 

 



 انتخابی در مقایسه با سایر مدل ها را ذکر کنید.مدل انتخابی را به دقت مطالعه کرده و با جزئیات آن آشنا شوید. مزایا و معایب مدل  سومگام 

: درصورتیکه پس از مطالعه بیشتر به این نتیجه رسیدیم که مدل معایب زیادی دارد و یا از نظر جزئیات بسیار پیچیده است، با هماهنگی 1توجه

 استاد مربوطه امکان تعویض مدل وجود خواهد داشت.

 

 حضوری نوشتن گزارش مکتوب و ارائه چهارمگام 

 گزارش مکتوب فاز اول به صورت فایل وورد و پی دی اف -

 فایل ارائه از نتایج بدست آمده به صورت فایل پاورپوینت -

 فولدر مراجع )فایل اندنوت مربوط به مراجع استفاده شده در گزارش( -

 باشد.می 99اردیبهشت  10 دومتاریخ تحویل فاز : 1توجه

 

 پیش بینی تقاضا سومفاز 

 ام پیش بینی کنید. 21را تا انتهای قرن  1با استفاده از مدل انتخابی در فاز دوم میزان تقاضای مصرف انرژی منبع انتخابی در فاز  گام اول

 

 پیش بینی خود را با پیش بینی انجام شده در سایر مراجع موجود مقایسه کنید.گام دوم 

 

 نوشتن گزارش مکتوب و ارائه حضوری سومگام 

 فاز اول به صورت فایل وورد و پی دی افگزارش مکتوب  -

 فایل ارائه از نتایج بدست آمده به صورت فایل پاورپوینت -

 فولدر مراجع )فایل اندنوت مربوط به مراجع استفاده شده در گزارش( -

 باشد.می 99خرداد  10 سومتاریخ تحویل فاز : 1توجه
 

 خواهد بود. kiumarsi@sut.ac.irتحویل تمامی فازها به صورت غیرحضوری و با ارسال ایمیل به آدرس  **

درصد از کل نمره فاز کسر خواهد شد. بدیهی است که در صورت تحویل  2ازای هر روز در صورت تاخیر در تحویل هر یک از فازهای پروژه، به  **

 درصد به کل نمره فاز افزوده خواهد شد. 2زودتر از موعد نیز به ازای هر روز تحویل پیش از موعد 
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