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فصل اول
معرفی

 -1-1پیشینه
همانطور که میدانیم انرژیهای سـازههای بادی فراسـاحل ،موج ،جزر و مد ،گرادیان حرارتی چند نوع از منابع انرژی
اصلی تجدیدپذیر دریایی و فراساحل میباشد .انرژی تجدیدپذیر ،برای غلبه بر چالشهای سالهای اخیر ،از قبیل آلودگی
زیست محیطی ،تغییرات آب و هوا ،گرم شدن کره زمین ،گازهای گلخانهای ،و نیز کمبود منابع انرژی هیدروکربن (به
عنوان مثال نفت و محدودیت منابع گاز) استفاده شده است.
استفاده از انرژی موج و باد مختص به زمان حال نیست ،بلکه انسانها نخستین بار از این منابع در حدود  1000سال
پیش به عنوان یک منبع انرژی بهره میبردند (برای نمونه آسیابهای بادی و بادبان قایق ها) .اولین توربینهایی که شبیه
به توربینهای امروزی ( )WTsبود ،انواع آسـیابهای بادی بودند که برای اسـیاب کردن ،خورد کردن و همچنین انتقال
آبهای زیرزمینی از آنها استفاده میشد که نمونههای اولیه آن  1000سال پیش در ایران بوجود آمد ( .)Spera 1998در
اصل ،توربین بادی یک دستگاه الکتریکی-مکانیکی است که در آن انرژی جنبشی هوا به انرژی الکتریکی تبدیل میشود.
در سـالهای اخیر با افزایش قیمت سـوختهای فسـیلی از قبیل نفت و گاز همچنین افزایش نگرانیها از آلودگی
زیسـت محیطـی (هوا،آّب،خـاک) کمیتهای بین المللی شـامل سیاسـتمداران ،برنامهریزان جهانی و همچنین سـازمان
بهداشت جهانی با هدف استفاده بیشتر از انرژیهای تجدیدپذیر ،تشکیل شده است .در همین راستا ،سازههای انرژی
تجدیدپذیر فراساحل از قبیل توربین بادی اقیانوسی ( ،)OCTsمبدل انرژی امواج ( )WECsو توربینهای بادیها (ثابت
و شناور) در حال پیشرفت و توسعه اند ،که در این میان در طول چند دهه گذشته ،هر دو جوامع علمی و صنعتی عالقه
زیادی به انرژی امواج نشان داده و بیش از پیش در حال پیشرفت میباشد (.)Multon 2012
در نتیجه ،بسیاری از دستگاههای تبدیل انرژی موج ،توسعه و به استخراج انرژی آبی-جنبشی و پتانسیل آبی از حرکت
امواج پرداختند ( .)Kallesøe 2011تخمین زده میشود که منابع بالقوه نیروی امواج برای تبدیل آن به انرژی الکتریسیته
در سراسـر جهان حدود  2تراوات میباشـد ( .)Drew et al. 2009درسـالهای آینده مفاهیم جدیدی از سازههای انرژی
فراسـاحل و فراسـاحل از قبیل توربین بادی اقیانوسی ( ،)OCTsمبدل انرژی امواج ،و توربینهای بادی (ثابت و شناور)
بوجود آمده و ظاهر خواهد شد.
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در حال حاضر از نظر اقتصادی ،قیمت تمام شـده برای انرژی تولید شـده از توربینهای بادی فراسـاحل و دریایی
باالتر از توربینهای مستقر در خشکی و زمین میباشد و قیمت انرژی تولیدی از توربین هایها مستقر در خشکی،کمی
باالتـر از قیمـت تمـام شـده برای تولید انـرژی از نفت وگاز .با این حـال ،با در نظر گرفتن عوارض جانبی اسـتفاده از
سـوختهای فسـیلی که منجر به آلودگی محیط زیسـت همچنین پدیده افزایش گرم شـدن زمین میشود ،این شکاف
و اختالف بوجود آمده قابل اغماض و گذشـت میشـود .در آینده ،با اسـتفاده از توربینهای بادی فراسـاحل بزرگتر،
همچنین مجموعهای متشـکل از مبدل انرژی امواج و توربین بادی اقیانوسـی و مفاهیم ترکیبی بر اسـاس موج ،جریان
اقیانوس و انرژی باد ،رویکردهای جدیدی برای طراحی مقرون به صرفه کردن انرژیهای تجدیدپذیر شـکل میگیرد
که این موضوع نیاز به پایین آوردن هزینه ها ،از جمله هزینه ساخت ،اپراتور و هزینههای نگهداری و ...برای این منظور
داشتن یه طراحی بهینه سازی شده جهت داشتن باالترین بازدهی با کم ترین هزینه از اهمیت باالیی برخوردار میباشد.
این مهم نیاز به تحقیق بیشتر همچنین آموزش و تعلیم مهندسان در زمینه شناخت سازههای انرژی فراساحل ،قوانین و
دستورالعملهای طراحی سازههای دریایی و فراساحل همچنین آشنایی و شناخت قوانین و استانداردهای مربوطه را دارد.
از سال  2008میالدی استفاده از انرژی نیروی باد گسترش یافته ،در حال حاضر  2.5درصد از تقاضا برای برق جهانی
توسـط انرژی باد تامین میشـود که این میزان برای کشـور دانمارک  30درصد ،پرتغال  20و اسپانیا  30در صد میباشد
همچنین میزان تولید انرژی برق برای کشورهای چین  ،75 GWایاالت متحده آمریکا  60 GWو آلمان  31 GWمیباشد.

شکل  -1-1نمودار میزان استفاده از برق حاصل از توربین بادی در سالهای  ۱۹۹۷تا ۲۰۱۰

در ایران با توجه به وجود مناطق بادخیز طراحی و ساخت آسیابهای بادی از  ۲۰۰سال پیش از میالد مسیح رایج بوده
و هم اکنون نیز بستر مناسبی جهت گسترش و بهرهبرداری از توربینهای بادی فراهم میباشد .مطالعات و محاسبات
انجام شـده در زمینه تخمین پتانسـیل انرژی باد در ایران نشـان دادهاند که تنها در  ۲۶منطقه از کشـور (شـامل بیش از
 ۴۵سایت مناسب) میزان ظرفیت اسمی سایتها ،با در نظر گرفتن یک راندمان کلی  ،٪۳۳در حدود  ۶٫۵۰۰مگاوات
میباشد .و این در شرایطی است که ظرفیت اسمی کل نیروگاههای برق کشور در حال حاضر حدود  74٫۰۰۰مگاوات
میباشـد( تا سـال  .)1394در سـال  ۲۰۰۴میالدی تنها  ۲۵مگاوات از  ۳۳٫۰۰۰مگاوات برق تولید شـده در ایران با
استفاده از انرژی بادی تولید شده بود .در سال  ۲۰۰۶میالدی سهم برق تولید شده در ایران با استفاده از انرژی بادی ۴۵
مگاوات بود (رتبه سی ام در دنیا) که به نسبت سال  ۲۰۰۵رشد چهل درصدی را نشان میداد .در سال  ۲۰۰۸میالدی
نیروگاه بادی منجیل (در اسـتان گیالن) و بینالود (در اسـتان خراسـان رضوی) ،ظرفیت  ۸۲مگاوات برق را داشـتهاند.
ظرفیت برق بادی در ایران در سال  ۲۰۰۹میالدی  ۱۳۰مگاوات ساعت بودهاست.
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حمایت و پشتیبانی سیاست در ایجاد انگیزه در توسعه و رشد روزافزون استفاده از منابع انرژیهای تجدیدپذیر ،از
جمله انرژی باد ،نقش بسزایی داشته است .طی  5سال اخیر پیشرفتهای خوبی در زمینه استفاده بهینه از سایتهای
کم باد و همچنین کاهش هزینهها از جمله کاهش هزینه نگهداری و اپراتوری ،به عمل آمده است ،برای مثال در ایاالت
متحده آمریکا هزینه تولید انرزی از باد در خشکی به ازای هر ساعت بین  60تا  120مگاوات میباشد .این در جایی
اسـت که دارای منابع بادی قوی و شـرایط اقتصادی مناسـبی دارا میباشـد اما بسیاری از کشورها نیاز به حمایتهای
جهانی برای پیشبرد برنامههای راه اندازی و تولید انرژی از منابع تجدیدپذیر دارا هستند.

شکل  -1-2توربینهای بادی مستقر در منجیل

در ایـران مبالـغ زیـادی را در زمینه تولید از منابع تجدیدپذیر از جمله نیروی باد ،سـرمایهگذاری شـده اسـت .میزان
یارانههای تخصیصی در بخش برق فسیلی حدود  ۷٫۳میلیارد یورو است ،که مانعی جدی بر سر راه توسعه انرژیهای
تجدیدپذیر به شمار میرود .علیرغم وجود یارانهها ،میزان ظرفیت نصب شده برق بادی تا اوایل سال  ۱۳۸۷بالغ بر ۱۲۸
مگاوات میباشـد ،که تولید  ۳۰۷گیگاوات سـاعت برق را طی دوره  ۸۴-۱۳۷۳را به همراه داشـته است .این میزان برق
تولیدی ،سبب صرفه جویی  ۴۲۵هزار بشکه معادل نفت در بخش نیروگاهی ایران شده و در جای خود موجب کاهش
یک میلیون تن انواع آالیندههای زیست محیطی در فاصله  ۱۳۸۴-۱۳۷۳شده است .با استفاده از اطالعات ماهیانه باد در
استانهای کشور و با بهرهگیری ازمعادله چگالی وایبول ،پتانسیل قابل استفاده باد در استانها محاسبه شده و در نهایت
کل پتانسیل برق بادی به میزان  ۳٫۶گیگاوات تخمین زده شده است .البته محاسبات دیگر تا حد  ۶گیگاوات ظرفیت را
برآورد کردهاند .بر اساس سیاستهای فعلی انرژی کشور ،ارزش خالص و نرخ بازده داخلی پروژههای باد در سه استان
گیالن ،سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی محاسبه شده ،که تایید کننده این واقعیت است که پروژههای برق بادی در
این سه استان از نظر اقتصادی مقرون به صرفه هستند .نتایج نشان میدهد که با حذف یارانههای انرژی پتانسیل فسیلی
بـه همـراه یـک روش بازار محور میتـوان ظرفیت انرژی بادی را به  ۳٫۶تا  ۶گیـگاوات افزایش داد .این ظرفیت نصب
شده میتواند سبب صرفهجویی حدود  ۴۷تا  ۸۴میلیون بشکه معادل نفت  ۱۲۷۰۰۰تا  ۲۳۰۰۰۰بشکه در روز در بخش
نیروگاهی ایران شود.
در زمینه هزینه تولید برق از فناوری انرژی بادی فراسـاحلی ،بعد از یک افزایش ده سـاله ،این روند در حال کاهش
میباشد .با این وجود هنوز از لحاظ هزینه باالتر از انرژیهای بادی مستقر در خشکی است (.)IEA 2013
انرژی بادی مسـتقر در خشـکی به عنوان یک نوع از انرژی تجدیدپذیر کامل و قابل اعتماد شـناخته شده،که توانسته
نیازها و خواستههای جهانی انرژی را تامین کند .با مرور گذشته و بررسی موانع و مشکالت توربینهای بادی مستقر در
خشکی به این نتیجه میرسیم که ،بزرگترین و بیشترین موانع جهت توسعه و استفاده بیشتر ازین انرژی ،تولید آلودگیهای
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صوتی و تاثیرات بصری بوده است ،تولید نیرو از انرژی فراساحل میتواند قسمتی از این موانع و مشکالت را حل کند
(.)EWEA 2009
طی دو دهه گذشته اولین توربین بادی فراساحل در اروپا نصب و راه اندازی شده ،و بسیاری از پروژهها در مقیاس
بزرگ در حال ساخت و تکمیل میباشد .برای مثال ،چند توربین بادی شناور فراساحل ( )FOWTبه عنوان یک پروژه
آزمایشی و تحقیقی در کشورهای نروژ و پرتغال نصب شده است که البته چند پرسش فنی در زمینه بهینه سازی شناور
و همچنین سیستم انتقال نیرو بوجوود میآید که نیاز است در پروژههای بزرگ آینده حل شود.
در هنگام تولید نیرو از توربینهای فراساحل با دو چالش و مشکل عمده مواجه هستیم:
1 .1چالش فنی و مهندسی
2 .2فرهنگ پذیرش اجتماعی
عوامل غلبه بر چالشهای فنی شـامل آزمون ،تجزیه و تحلیل ،بهینه سـازی ،صرفه جویی در هزینه ،استانداردسازی،
صنعتی کردن سـاخت میباشـد .در همین حال ،همکاری با صنعت شـیالت ،ایمنی ناوبری دریایی و مسـائل زیستی بر
پذیرش اجتماعی محیطی این موضوع تاثیر بسزایی دارد.
بـا توجـه بـه هدف گذاری اتحادیه اروپا در زمینه انرژیهای تجدید پذیر تا سـال  2020و سیاسـتهای بین المللی،
همچنین در دراز مدت به دلیل برخورداری از پتانسیل بسیار باال ،سازههای انرژی فراساحل به یک حوزه مهم از علم و
تکنولوژی در آینده نزدیک تبدیل شده ،که اهداف بین المللی و اروپایی برای توسعه و تولید نیرو از انرژی بادی فراساحل
و انرژی اقیانوسی (موج و جزر مد) در جدول( )1-1آمده است:
جدول  -1-1هدف گذاری تولید انرژی بادی فراساحل و انرژی اقیانوس تا سال 2050
انرژی بادی فراساحلی
انرژی اقیانوس (به عنوان مثال موج و انرژی جزر و مدی)

مقدار مورد انتظار در اروپا

350 GW

مقدار مورد انتظار در اروپا

188 GW

مقدار مورد انتظار جهانی
مقدار مورد انتظار جهانی

1150 GW
748 GW

در ایران در راستای افزایش سهم انرژیهای تجدید پذیر ،سهم  10درصدی ظرفیت تولید برق کشور در سند چشم انداز  20ساله (-1384

 )1404به انرژیهای جدید اختصاص یافته است .به منظور افزایش سهم منابع انرژیهای نو در عرصه انرژی الکتریکی کشور و کاهش مصرف
منابع گاز طبیعی و منابع نفتی در تولید برق ،وزارت نیرو و دولت موظف است نسبت به برنامه ریزی برای ارتقا مستمر سهم منابع انرژیهای نو در

عرضه انرژی الکتریکی به نحوی اقدام نماید که در یک افق  10ساله حداقل  10درصد انرژی الکتریکی تولیدی کشور از این منابع تامین شود.

 -1-2هدف
همانطور که در بخش قبلی مشخص شد ،در سالهای آینده برنامههای کاربردی انرژیهای تجدیدپذیر نیاز به توسعه و
پیشرفت بیشتری میباشد .این موضوع نیازمند مهندسین و متخصصانی است که در زمینه انرژیهای تجدیدپذیرفراساحل
فارغ التحصیل شده باشند .هدف این کتاب پاسخ به همین نیاز هاست .این کتاب زمینههای مورد نیاز تئوری برای طراحی
یک سازه انرژی فراساحل را مورد بررسی قرار داده و نیز تالش میکند درک صحیح و ساده فیزیکی را به خواننده انتقال
دهد .همچنین نویسنده تالش کرده ،نکات و مفاهیم اصلی که برای یک طراحی بهینه الزم است ،با زبانی ساده و دور از
معادالت پیچیده ریاضی ،طرح و بررسی کند .این کتاب برای ارائه ،انتقال و پوشش نکات و مفاهیم مورد نیاز برای طراحی
سازه انرژی فراساحل تالیف شده و تالش بر آن شده تا با زبانی ساده به تشریح مسائل مزبوط بپردازد.
 -1-1-3محدوده و حوزه

17 /  معرفی:فصل اول
 همچنین در. به مبحث مبدل انرژی امواج خواهیم پرداخت5 ابتدا مقدمهای از توربینهای بادی بیان و سپس در فصل
 به نمونههایی از مفاهیم و موضوعات ترکیب دوگانه نیروها و نیز ترکیب واحدهای انرژی متشکل از موج و باد6 فصل
. که شامل نظریهها و مفاهیم انرژی باد و موج است8  و فصل، به جنبهها و ابعاد طراحی7  در فصل فصل.بحث میکنیم
 اطالعات مورد نیاز برای تجزیه و11  فصل، در نهایت، به تجزیه و تحلیل دینامکی10  در فصل، به بارگذاری9در فصل
.تحلیل استوکستیک و تاریخچه زمانی اولیه فراهم میکند
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فصل دوم

توربینهای بادی

 -2-1مقدمه
همانطور که میدانیم ،توربینهای بادی با تحت کنترل درآوردن و جهتدار کردن باد ،اقدام به تولید نیرو میکنند .میتوان
اینگونه بیان کرد که ،کار یک توربین بادی برعکس کار پنکه و فنهای رایج است .توربینهای بادی ،انرژی جنبشی باد
را به توان مکانیکی تبدیل مینمایند و این توان مکانیکی از طریق شفت به ژنراتور انتقال پیدا کرده و در نهایت انرژی
الکتریکی تولید میشـود .توربینهای بادی بر اسـاس یک اصل سـاده کار میکنند .انرژی باد دو یا سه پرهای را که بدور
روتور توربین بادی قرار گرفتهاند را بچرخش درمیآورد .روتور به یک شـفت مرکزی متصل میباشـد که با چرخش
آن ،ژنراتور نیز به چرخش درآمده و الکتریسیته تولید میشود .طرح شماتیک از یک توربین بادی مستقر زمین در شکل
( )2-1نشان داده شده.
بر اساس نظریه رانکین-فرود ،1قدرت ( )Pتولید شده توسط یک توربین بادی را میتوان از طریق فرمول زیر بدست
آورد:
1
3
P = ρ air C p ASVRel
2-1
2
که در آن :
 ρ airچگالی هوا C p ،ضریب قدرت
 ASمساحت فضای گردشی از روتور توربین بادی
 VRelسرعت نسبی باد
رابطه ( )1.2نشـان میدهدکه ،بین سـرعت نسـبی باد و قدرت ،رابطه مسـتقیمی وجود دارد .برای مثال با افزایش 10
درصدی سرعت نسبی باد ،قدرت و نیرو  33درصد افزایش مییابد.

 -2-2ناسل

2

ناسل یک محفظه ساده و یا مخزن ساده میباشد که در باالی برج قرار دارد (در شکل  2-2مشاهده میکنید) .ناسل به روتور
1- Rankine–Froude
2- Nacelle

 / 20سازههای انرژی تجدیدپذیر فراساحل
متصل شده ،که از قطعات مختلفی از جمله ژنراتور و پیشرانه(درایو) پیشتیبانی و محافظت میکند .در ناسل ،انرژی باد
گرفته شده توسط روتور به برق تبدیل میشود .برای توربینهای مگاواتی با حجم باال ،ناسل بزرگتر و مستحکم تر استفاده
میشود ،به طوری که بعضی از انواع آنها ،دارای محل فرود هلیکوپتر میباشند .از آنجا که تبدیل انرژی جنبشی باد به انرژی
الکتریکی ،در روتور ناسل صورت میگیرد ،از این رو مونتاژ این قسمت از توربین بادی یکی از مهمترین موضوعات میباشد.

شکل  -2-1اجزاء توربین بادی

شکل  -2-2ناسل یک توربین بادی

