
 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 1

در انتخاب توربین مناسب تولید انرژیانرژی امواج  استفاده از یامکان سنج  

(بندر انزلی مورد مطالعه،)  

 

 

 3، امیرهوشنگ نظامیوندچگینی2احمد لشته نشاییمیر ،1فتانه حکیمی 

 دانشکده فنی، دانشگاه گیالن، رشت، ایراندانشجوی کارشناسی ارشد،  -1

 گیالن، رشت، ایراندانشکده فنی، دانشگاه دانشیار،  -2

 دانشکده فنی، دانشگاه گیالن، رشت، ایرانیار، استاد -3
 

f.hakimi70@yahoo.com 

 
 خالصه

 را پتانسیل اين ما حاضر کشور حال در و بوده اقتصادی مدت دراز در دريايي هاییانرژ از استفادهدرياها، يكي از منابع مهم انرژی مي باشند. 

 مقاله اين در نه چندان دور شاهد بود. در آينده را بسیاری هایپیشرفت راستا اين در توانيم و باشدمي دارا زمینه اين در انرژی تولید برای

ی با داده های نتايج مدل عددمحاسبه شد و  بندر انزليدر محدوده  ،SWمدول   MIKE 21 عددی بر اساس مدل شاخص موج ارتفاع میانگین

های موج و باد مدل رای تحلیل، دادههای مورد نیاز ببويه موج نگار انزلي مقايسه شده است که تطابق خوبي داشتند. در مورد داده

پوزه  در سالیانه کل انرژی مقدار و امواج از استحصال قابل توان میزان روزه استفاده شده است. 53 در يک دوره  ECMWFهواشناسي

 منطقه، شرايط و تولیدی توان ظرفیت به توجه با مبدل . در نتیجه بهترينباشدمي تراوات ساعت 147/7مگاوات و  716ه ترتیب برابر ب نشكموج

 .دباشمي ستون نوساني آب

 

 توان بندر انزلی، موج، مدل عددی، کلمات کلیدی: 

 

 

   مقدمه .1
 

 اقتصادی، فرهنگي، هایفعالیت برای دريا در متنوع استعدادهای از ایمجموعه وجود به علت کشور هر در فراساحلي و ساحلي نزديک و ساحلي مناطق 

 بردن به کار آنها و قدرت پر نیروی و دريا امواج طبیعي رفتار از استفاده با راستا اين در که آينديم شمار به کشور آن ملي ارزشمند منابع جزء نظامي

 منابع به کاهش وابستگي باعث تواندنو مي هایانرژی از کرد. استفاده اقدام عزيزمان وطن برق نیروی و تامین ولیدت جهت توانمي دريا در خاص تدابیری

 بر اساسي که تاثیر ایگلخانه گازهای انتشار کاهش باعث همچنین و انرژی منابع مصرف و تولید هایبخش از آالينده گازهای انتشار کاهش فسیلي،

 باد از انرژی انتقال اثر در امواج .باشدمي دريا موج از حاصل انرژی پذير، تجديد و نو ایهانرژی از يكي خصوص اين رشود. د دارند، جهاني گرمايش

 .دارد بستگي تماس بوده در آب سطح با باد آن در که مسافتي طول و باد سرعت به انتقال انرژی اين شدت. آينديم وجود به دريا آبسطح  به

 آوردن وجود به اصلى عامل باد شده، گفته که طور شود. همانيم جبران اقیانوس سطح با کنش باد برهم توسط دوباره ،استحصال از پسموج  نرژیا

 .[1]وزنديم جنوبى و شمالى دونیمكره هر در درجه، 64 تا 04 جغرافیايى هاى عرض بین بادها شديدترين .است موج

 اقتصادی استفاده برای قدم اولین و [2]جرارد و پسرش در پاريس مطرح گرديد توسط 7177 سال در امواج انرژی از استفاده راستای در ايده اولین

 استفاده امواج انرژی از که دريايي فانوس صدها ساخت با  Yoshio Masuda مهندسي به نام توسط ژاپن در 7701 سال در امواج انرژی از

 .[3]شد برداشته کردندمي

 مبدل نمايد. جذب را آنها در انرژی موجود حداکثر آن با امواج صحیح برخورد با بتواند که است دستگاهي وجود مواج،ا انرژی جذب یالزمه

 توسط هاييطرح 7711 سال در و است سالتر بادامک به معروف که گرديد طراحي 7710 سال در Salter توسط بازدهي باالترين با موج انرژی

 توربین اندازیراه نهايت در و پنوماتیكي يا هیدرولیكي فشار ايجاد باعث آب عمودی حرکت از استفاده با که گرديد ارائه همكارانش و فالنس

mailto:f.hakimi70@yahoo.com
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 به مورد اين در اختراع و طرح هزاران اخیر هایسال در. دانندمي دريايي انرژی به کارگیری در بزرگ يک تحول آغاز را سالاين شد. مي ژنراتور

 .است شده شناخته دنیا انرژی - موج عملي پروژه اولین عنوان به که است 7441 در سال Farli توسط پالمیس ساخت هاآن جمله از رسید، ثبت

 يا پمپ توربین، مانند واسطه سیستم يک و ژنراتور چون متعددی هایبخش شامل موج انرژی اين موضوع که مبدل 7511اژئیان در سال  و اينانلو

 دارعهده هااين بخش از هريک که است ژنراتور آوردن در حرکت به جهت مكانیكي انرژی به آن تبديل و وجم انرژی برای میرا کردن موتور

 .[4]است را مطرح کردند ديگری به انرژی انرژی يک نوع تبديل

 

 های طراحی شده برای کسب انرژی امواجسیستم 1-1
 

 ایروش جاذب نقطه(Point absorber)  

 قادر که نحوی به بوده شكلي هر تواند دارایمي مبدل. است کاهنده نه و دهنده پايان نه که است مبدل گرفتن قرار زا خاصي حالت یانقطه جاذب

 بسیار مبدل ابعاد نمايد. درواقع جذب را بزرگ امواج انرژی که نتواند شودمي سبب آن ابعاد . لیكنباشد جهات کلیه از موج انرژی گرفتن به

 .[5]است موج طول از کوچكتر

 از دور و کامل مقیاس در که AWS (Archimedes Wave Swing) و Power Buoyچون  هاييمبدل به انتومي هامبدل اين جمله از

 [6].کرد اشاره اندشده ساخته ساحل

 روش کاهنده (Attenuator) 

 هایلبه به امواج پراش سیستم، از جلوی شده جذب انرژی بر عالوه که یردگمي قرار موج اصلي حرکت با موازی جهتي در دستگاه روش اين در

 114ل معاد تواني تواند،مي که است متر 754 طول با پالمیس مبدل از اين يک نمونه شد. خواهد نیز بعدها اين از انرژی جذب باعث مبدل، کناری

 قرارگیری مكان بهترين .شودمي تولید مگاوات سه عادلم تواني که یرندگمي قرار برداری بهره مورد هم مبدل با اين از عدد 4 کند، تولید کیلووات

  [7].است ساحل از دور کیلومتر 74 تا 3 مبدل

 روش پايان دهنده (Terminator)  

 اصلي جهت بر عمود که شوند قرار داده جهتي در بايد شوندمي نصب يكديگر سر پشت رديفي صورته ب که هامبدل از زيادی تعداد روش اين در

 .[7]شوديم جذب موج از ممكن انرژی حداکثر و داده از دست کامال را خود انرژی امواج دستگاه، با امواج برخورد با است، موج حرکت

 ستون نوساني آب OWC (Oscillating Water Column)   

 هوای است، آبي زير ساختار يک که روش اين در [8].باشد نیوماتیكي های سیستم در متداول هایروش از يكي آب نوساني ستون از استفاده روش

 ديگر بین در روش اين درآيد. حرکت به توربین شودمي باعث که شودمي آب ستون باعث نوسان ورودی امواج و تدافيم به دام آب سطح باالی

مقاوم  طوفان مقابل در ساحلي در حالت و بوده ساده نسبتا مكانیزمي دارای [9] ،%14 حدود راندماني با چراکه اشدبمي روش ها کارآمدترينروش

 [6].هستند نوع اين از هايينمونه مبدل نزديک ساحل Oceanlinx و ساحلي خط مبدل دو Limpet و Pico است.

 های باالروندهسیستم OTS (Overtopping System)   

 ارتفاع اختالف از استفاده شود. باياستفاده م خزنم يک در آب ذخیره و دار شیب کانالي درون به دريا آب انتقال برای موج انرژی از روش اين در

 برد، اين نام راWave Dragon توان مي هامبدل اين جمله از. شوديتولید م انرژی و آمده در حرکت به کم ارتفاع با آبي ایهنتوربی شده، ايجاد

 [6].است تست شده 1/4به  7 مقیاس در ساحل، از دور مبدل
 

 های مختلفبر اساس حاالت و موقعیتها مبدل طبقه بندی 1-2
 

 .کننداستخراج مي شكنند رامي که امواجي انرژی و شوندمي ساخته ساحل خط کنار در هاسیستم اين: (onshore)ساحلي  خط

 شوند.مي داده قرار متر 74 حدود آب عمق در نزديک ساحل هایسیستم: (near shore)نزديک ساحل 

 متر  04 از بیش عمق در معموالً عمیق، هایآب در ساحل از دور هایبیان کرد که سیستم 7441يني فرانک در سال ر: (offshore)ساحل  از دور

 شوند.مي واقع

 زير مبدل شش تست و ساخت قرار گرفتند، آزمايش مورد مختلف هایاندازه در و شدند ساخته بعد به هجدهم قرن از که هاييمبدل تمامي میان از

 در .[6]اندگرفته قرار برداری بهره مورد آزمايشگاهي( غیر(واقعي هایدر آب حاضر حال در هامبدل اين و شده انجام موفقیت با لکام مقیاس در
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 AWS توان مبدل. است شده داده نشان وات کیلو حسب بر مبدل هر تولیدی توان میزان نیز و منطقه آن آب عمق مبدل، هر منطقه نصب 7 جدول

 تولید ظرفیت چرا که نیست الايده يک مبدل انتخاب برای ويژگي تنها اين اما هاستمبدل ديگر از بیش است یانقطه جاذب هایمبدل نوع از که

 ديگر و عمق علت به است ممكن دارد، بستگي ... و بستر نوع آب، عمق موج، پريود و ارتفاع از جمله نصب منطقه خاص شرايط به مبدل هر انرژی

 همان در ولي تولید کند انرژی  AWSمبدل از بیش مجموع در که باشد داشته وجود  Pelamis مبدل چندين نصب امكان هخاص منطق شرايط

 .[10]نباشد مهیا هم AWS يک مبدل نصب شرايط حتي منطقه

 
 مبدل های تست شده در مقیاس کامل _1جدول 

 

 مبدل

 

 نوع سیستم

 

 کاربرد

توان 

 مبدل

KW 

 

 کشور

 

منطقه 

 آزمايش

 

ق آب  عم

m 

سرمايه 

اختصاص داده 

 شده )تقريب(

AWS 

 
جاذب 

 اینقطه

دور از 

 ساحل

 Pilot zone 30-90 £210000 پرتغال 2000

Oceanlinx 

 
ستون 

 نوسانگرآب

نزديک 

 ساحل

 Port پرتغال 300

kembla 
 

25 £3500000 

PowerBuoy 

 
شناور 

جاذب 

 اینقطه

دور از 

 ساحل

 آمريكا 150

 اسپانیا

Hawaii & 

Newjarsy 
بزرگتر از 

25 

£2000000 

Pelamis دور از  کاهنده

 ساحل

 Montara 15 £2000000 انگلیس 750

Limpet 

 
ستون 

 نوسانگر آب

خط 

 ساحلي

 انگلیس 500

 اسكاتلند

Islay 

Island 
 2500000£ کم بسیار

Pico owc 

 
ستون 

 نوسانگر آب

خط 

 ساحلي

 2500000£ کم بسیار Azores پرتغال 400

 

 زردریای خ 1-3
 

 دريا( بگويیم است بهتر آن وسعت دلیل به درياچه )يا بزرگترين کیلومترمربع 070444 برابر مساحتي با دارد قرار ايران شمال در که خزر دريای

 ولي رسد مي هم متر 7444 به عمق جنوبي قسمت در آنكه حال است متر 73 شمالي قسمت در درياچه اين عمق بیشترين. آيدشمار مي به جهان

 وزش و هوا هایجريان عبور در مسیر سال روزهای اکثر در و نیست آرام دريايي خزر، دريای کلي طور است. به متر 571 درياچه اين عمق متوسط

 مواجا ايران به نزديک ساحل شوند. درايجاد مي آن در متر 744 موج طول و متر 77 تا 77 ارتفاع ثانیه، بر متر 73 حدود در سرعتي با امواجي باد،

 .باشد انرژی الكتريسته به امواج اين انرژی تبديل قابلیت نشانگر تواند مي خود اين که دارند بلندتری بسیار ارتفاع
 

 باد 1-4
 

بادهای دريای خزربه پنج دوده مورد مطالعه حائز اهمیت است. است، بنابراين شناخت باد در مح باد سطحي امواج ايجاد غالب عامل با توجه به اينكه

 :گروه اصلي تقسیم مي گردد

ره آبشوران شرقي تا حدود شبه جزي بادهای شمال غربي که معموالً سرعت يكنواخت دارند و بر تمام سطح دريا مي وزند و از شمال غربي به جنوب (7

 .دهندرا تحت تأثیر قرار مي
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 .وزندمي دهند و به سمت شمال مي شمال غربي که به تدريج درنزديكي شبه جزيره آبشوران تغییر جهت-بادهای شمال (7

متر بر ثانیه   14تا  71 رعت شديدترين بادهای اين گروه بینشمال شرقي که ويژگي های مخصوص به خود دارند. س بادهای شمال شرقي و شرق (5

 .کننداست که گاهي سیكلون ها يا گردبادهای خفیفي هم ايجاد مي

 .بادهای جنوبي شرقي که زماني شديد و زماني ماليم هستند (0

 بادهای دارای سرعت متناوب با زمان وزش گاه کوتاه وگاه به صورت گردباد (3

 [.11]کندزماني که شدت دارند، طوفان ايجاد مي) بادهای شمال غربي(و دشت وا ) بادهای شمال شرقي (درسواحل ايران بیشتر گیله وا

 

 گیری امواجنحوه شکل 2-5

 

 هستند که امواج از نوعي مكانیكي و امواج گويندمي موج است انرژی حامل اغلب و شودمي منتشر زمان -فضا يا فضا در که محیط در آشفتگي هر به

در  هستند. دريا مواجا تولید مبدا و اصلي عواملي باد شدت و دريا سطح تنش و گرانشي نیروهای از شوند. ترکیبيمي  منتشر مادی محیط يک در فقط

به  و ) طوفاني بادهای وجود با شده  طي مسافت (فچ و باد سرعت وسیله به امواج اندازه. است شده داده نشان طوفان توسط دريا امواج تشكیل 1شكل 

 پیدا کرده منظم شكل دريا امواج فچ، از دورتر درفاصله د.گیرمي انجام، کند پراکنده يا متمرکز را امواج انرژی واندتمي که دريا بستر سنجي عمق وسیله

 گويند.مي مرده موج، پديده اين به و

 
 گیری موج دریانحوه شکل_ 1شکل 

 

 ها. مواد و روش2
 

 انرژی موج 2-1

 

 يک در نسیلپتا و جنبشي انرژی که باشد مي ذرات حرکت به وابسته جنبشي انرژی و امواج ارتفاع به وابسته پتانسیل انرژی مجموع امواج انرژی

 .[12]شودمي محاسبه زير روابط از آنها مقدار و برابرند هم با موج
 

  )7(

  

 )7(
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 موج ارتفاع باشند.مي  يا  حسب  بر سطح واحد در موج کل انرژی و جنبشي انرژی پتانسیل، انرژی ترتیب بهآن  در که

 .باشدمي 18.1  ثابت گرانشي معادل  gو    ، حسب بر آب چگالي m، ρامواج( برحسب  ترين مرتفع سوم يک های ارتفاع شاخص )میانگین

 

 توان موج 2-2 

 

 معموال کمیت اين .باشد مي آن دسترس در انرژی میزان بیانگر عواق در که موج توسط شده منتقل انرژی میزان از است عبارت P موج توان

 .[2] شودمي محاسبه زير رابطه با و بیان موج تاج طول از متر هر در ،KWبرحسب

)3( 

 .باشدمي بیانگر سرعت گروهي موج  بر حسب  که در آن 
 

 ق آبمعادالت توان موج بر اساس عم 2-3
 

 مطابق عمق در نمايي کاهش و سطح قطر در باالترين با دوايری صورت به اقیانوس از موقعیتي هر در باد توسط شده تحريک آب ذرات اينكهبه  توجه با

 [13].کرد بندی طبقه زير حالت سه به وانتيم را موج توان و گروهي سرعت شوند، مي پديدار  2 شكل

 
 [23]اساس عمق آب طبقه بندی امواج بر _2شکل 

 

 عمیق هایآب از کمتری توان هاآب اين در انتقالي امواج و رفته هدر امواج انرژی از بخشي بستر، با امواج برهم کنش دلیل به عمق کم آب در

 طول موج بر حسب متر است. lعمق آب بر حسب متر و  dدر روابط زير  .[5]داشت خواهند

 :عمق کم آب توان
 

(0) 

(3)                                                                                                                                                                                                             

(6)                                                                                                                  

 

  [14]توان در آب با عمق متوسط

                                       )1(  

                               )1( 
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 [15]توان آب عمیق

                                                           )74( 

                      )77( 

                          )77( 

                     )75( 

 

 روش تحقیق 2-4
 

آوری جمع ساعته  6 با گام زماني 7476آوريل  75تا  7476مارس  77از تاريخ  ECMWF مدل هواشناسيای مدلسازی امواج بندرانزلي ديتای بر

 .است، مورد بررسي قرار گرفت ساختار بدون مش های مدل اساس بر باد-موج طیف جديد نسل شاملکه  Mike 21نرم افزار   SWمدولشد و در 

 طیفي امواج ماژول. باشد مي ساحل فرا و ساحل منطقه در باد توسط شده تولید های موج شكل های تغییر و انتقال و تجزيه رشد، شامل مدل سازیشبیه

Mike 21  امواج  [16].دکنيم مدلسازی را امواج محدود احجام تكنیکو  صريح روش از معادالت و حل بندی( منظم )مش نا ساختار از استفاده با

  های بويه بندرانزلي مقايسه شد.شده با داده سازیشبیه

گیرد. بايد مورد استفاده قرار 75و  7، 1تا تعیین گردد که کدام يک از روابط  پرداخته شدسپس برای محاسبه توان موج به بررسي شرايط آب منطقه 

ضرب کرده و کیلومتر است،  3/770که نطقه مورد نظر مبرای محاسبه انرژی کل سالیانه ابتدا توان موج در واحد طول ساحل در مقدار طول ساحل 

و با توجه به مقدار انرژی و شرايط منطقه، مبدل انرژی  نیمکال ضرب ميس شد را در عدد ساعات يکابار بدست آمده که توان موج کل ميسپس مقد

 گردد.مناسب تعیین مي
 

 نتایج و بحث .3
 

محورهای افقي و عمودی به ترتیب  باشد.مي  Mike 21نرم افزار   SWمدول میدان محاسباتي دردهد که ان ميمنطقه مورد مطالعه را نش 5شكل 

 باشند. مي طول و عرض جغرافیاييبیانگر 

 
 میدان محاسباتی منطقه مورد مطالعه _3شکل 

 



 

 

 دانشکده فني و مهندسي، دانشگاه محقق اردبیلي، اردبیل، شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

 5931شهریور    51و  51

 

 7

های داده با  شاخص موج ارتفاع بین مقايسه 0. شكل شتندهای بويه بندرانزلي مقايسه شد که تطابق نسبتا بااليي داسازی شده با دادهامواج شبیه

محور افقي بیانگر  دهد.را نشان مي روزه 50زماني  در دوره درجه 147/51و 377/07با طول و عرض جغرافیايي به ترتیب  بويهمیداني در موقعیت 

بويه و مدل  شاخص موج ارتفاعبه ترتیب بیانگر سری زماني  تاريخ و محور عمودی بیانگر ارتفاع موج شاخص بر حسب متر است. رنگ آبي و مشكي

 ياشند.مي

 
 های بویهسری زمانی ارتفاع موج شاخص در مقایسه با داده _4شکل 

 

منری که در  71در عمق  7 و نقطهدر آنجا حاکم است  عمق آب متوسطمتری که شرايط  1شكن در عمق پوزه موجروی  7نقطه  ،اين مقالهدر 

 ه است:شد ذکر 7 جدول در بررسي مورد نقاط جغرافیايي موقعیت. ندمورد بررسي قرار گرفتب عمیق قرار دارد، محدوده آ

 
 نقاط مورد بررسی یاییجغراف عرض و طول _2جدول

 نقاط مورد يررسي طول جغرافیايي )درجه( عرض جغرافیايي )درجه(

411451/51 417417/47 7 

14/51 17/47 7 

 

محور افقي نقاط مورد بررسي و محور عمودی مقدار توان موج بر حسب  نشان داده شده است. 1قابل استحصال در شكل  میانگین توان موج

 مگاوات است.

 
 میانگین توان موج قابل استحصال _5شکل 
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 نتیجه گیری .4
 

با گام  7476آوريل  75 تا 7476 مارس 77اريخ از ت ECMWFديتای مدل هواشناسيمنطقه بندرانزلي، های مورد استفاده برای مدلسازی امواج داده

توان قابل استحصال در واحد طول ساحل برای  بااليي دارد.همخواني  مدل با بويه بندرانزلي ارتفاع موج شاخصباشد. سری زماني ميساعته  6 زماني

محاسبه شد. بنابراين کیلووات بر متر  /.177متری،  73در عمق  7 کیلووات بر متر و برای نقطه 075/7متری،  1 شكن در عمقپوزه موجروی  7 نقطه

ضرب توان در  توان قابل استحصال کل که از حاصلتوان قابل استحصال موج باالتری دارد.  شكن که در عمق کمتر در خط ساحلي واقع استپوزه موج

 307/7، 7 سبه گرديد. انرژی کل سالیانه برای نقطهمگاوات محا 747، 7 مگاوات و برای نقطه 711 ،1 نقطه برای طول ساحل قابل محاسبه است

های ساعت به دست آمد. با توجه به شرايط منطقه و ظرفیت توان تولیدی، مبدلاوات تر /.175متری،  73 در عمق 7 و برای نقطهساعت اوات تر

Limpet  وPico owc  و مبدل  7برای نقطهOceanlinx   های ستون ای مكانیزم کارکردی از نوع مبدلمناسب هستند که هر سه دار 7نقطه برای

تواند منبع تولید برق در حاشیه خط ساحلي به صرفه است و از طرفي مي 7نقطه  در باشند. از نظر اقتصادی بهره برداری از انرژی موجنوساني آب مي

 باشد.
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