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 الكتريكي از جريانهاي دريايي انرژيتكنولوژي هاي استحصال 

  انرژي تجديد شونده( انرژي نو و نا آالينده)
انرژي تجديد شونده از منابع انرژي كه پيوسته توسط طبيعت پر مي شوند , خورشيد , باد , آب,گرماي زمين و 

تنها شكل انرژي قابل استفاده توسط انسان بود. درختان ونباتات بدست مي آيد. قبل از پيشرفت صنعت اين منابع 
سال اخير شهرنشيني به طور روز افزون وابسته به سوختهاي فسيلي , زغال سنگ وگازهاي طبيعي شده  150طي 

  است.
تكنولوژي انرژي تجديد شونده اين سوختها را به انرژي قابل استفاده , اغلب به صورت الكتريسيته , گرما , مواد 

  توان مكانيكي تبديل مي كند. شيميايي و

  چرا از انرژي تجديد شونده استفاده مي كنيم ؟
  به طور كلي استفاده از انرژي تجديد پذير فوايد بسياري دارد كه شامل موارد زير مي شود :

  ) استفاده از منابع ايمن , محلي و دوباره تجديد شونده1
  ) كاهش بستگي به انرژي هاي تجديد ناپذير2
  ه پاكيزه نگه داشتن هوا ، آب و خاك) كمك ب3
  ) كاهش توليد دي اكسيد كربن و ديگر گازهاي گلخانه اي4
  ) ايجاد اشتغال در صنعت5

  يك بررسي آماري
درصد از اين سوختها از انرژي  3/13انرژي حاصل از منابع مختلف را در جهان نشان مي دهد .  1-شكل   نمودار

درصد  5/0درصد از مواد سوختي تجديد شونده و 6/10 ز انرژي توان آبيدرصد آن ا 2/2تجديد پذير بوده كه 
درصد خورشيد و  039/0درصد باد,  051/0درصد جذر و مدي ,  0005/0ديگر از منابع تجديدپذير شامل 

  درصد ژئو حرارتي است . 416/0
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  توليد انرژي از منابع مختلف در جهان 1- شكل 

درصدي داشته اند . گونه ديگر انرژي تجديد پذير در  3/2شد ساليانه سال اخير ر 33منابع تجديدپذير طي 
كه از آن به تجديد شونده هاي جديد ياد مي شود , آمده است كه شامل : ژئوحرارتي , خورشيدي  2-نمودار شكل 

  درصدي داشته است. 8, بادي و جذر و مد است و رشد ساليانه 

  
  دهرشد ساليانه انرژيهاي تجديد شون 2- شكل 

بوده است كه  18سهم آنها % 2003منابع تجديد پذير سومين رتبه در توليد الكتريسيته جهاني را دارد . در سال 
) قرار دارند. اكثر %7) و نفت (%16) و قبل از منابع هسته اي (%19) و گاز طبيعي (%40پس از زغال سنگ (

  .3- . شكل ) مي باشد %90الكتريسيته توليدي از نيروگاه هاي توان آبي (
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  سهم توليد الكتريسته از منابع مختلف 3- شكل 

  انرژي را ميتوان به چهار صورت از اقيانوس استخراج كرد :
  Marine current energy انرژي جريان هاي آبي -1
  Wave energy انرژي موج -2
  tidal energyانرژي جذر و مد-3
  ocean thermal energy conversionتبديل انرژي حرارتي اقيانوس -4

  در ادامه هر يك از اين منابع انرژي را مورد بررسي قرار مي دهيم .

  انرژي جريان هاي آبي -1
ميكنند كه تحت تاثير   آب اقيانوس مدام درحال حركت است . جريان هاي اقيانوسي در الگوهاي مختلفي حركت 

جريانات اقيانوسي توسط بادو گرماي آب باد , شوري آب , دما , نقشه كف اقيانوس و چرخش زمين قرار دارد. 
نزديك استوا در اثر خورشيد ايجاد مي شوند . گرچه برخي از اين جريانات از اختالف چگالي و شوري آب حاصل 
مي شوند. اين جريانات نسبتاً ثابت اند وتنها در يك جهت جريان دارند .گرچه جريانات اقيانوسي با سرعت كمتر 

برابر  800نند ولي بخاطر چگالي زياد آب مقدار قابل توجهي انرژي حمل مي كند. آب از سرعت باد حركت مي ك
مايل بر ساعت همان فشاري اعمال مي  12چگالتر از هواست بنابراين براي مساحت سطح يكسان , آب با سرعت 

  مايل بر ساعت . 110كند كه باد با سرعت 
شود كه درهمان حد مصرف الكتريسيته جهاني است .  تخمين زده مي TW5توان كلي جريانات اقيانوسي حدود 

بهر حال استخراج انرژي تنها در نواحي محدودي كه جريانات نزديك محيط اقيانوس(سواحل) متمركز است , 
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. بنابراين تنها بخشي  و پستي و بلنديها  Landformعملي است و يا در تنگه ها و گذرگاه هاي باريك بين جزاير 
  كل , قابل تبديل به انرژي الكتريكي و يا صور ديگر انرژي است .كوچكي از انرژي 

توان جريان متناسب با مكعب سرعت جريان است. براي جريانات جذر و مدي نزديك ساحل مدخل رودخانه و در 
كانالهاي بين خشكي و جزيره , سرعت جريان به صورت سينوسي با زمان تغيير مي كند , با پريودي كه بستگي به 

 –از لحاظ اقتصادي به صرفه اند  –فه هاي مختلف جذر ومدي دارد . سايتهايي كه براي بهره برداري مناسب اند مول
دارند. براي سايتهاي با جريانات غير نوساني, ماكزيمم سرعت جريان  5/1ماكزيمم سرعت جريان هاي بيش از 

  باشد . 1ممكن است 
محل  106ايرلند , يونان ,فرانسه و ايتاليا قرار دارند. دراين نواحي  منابع در بيشتر اروپا و در اطراف انگلستان ,

(تريليون وات ساعت بر سال )  48مشخص شده است و تخمين زده مي شود كه با استفاده از تكنولوژي روز بتوان 
مالي و آمريكاي از برق اروپا را تامين كرد . محل هايي با پتانسيل باال در فيليپين , ژاپن , استراليا, آفريقاي ش

  جنوبي شناسايي شده است .
سريعترين جريانات غير جذر و مدي اقيانوسي با فرآيندهاي پيچيده شامل جذب تابش خورشيدي توسط اتمسفر 
و اقيانوس انجام مي شود. اين امر با تبديل و توزيع مجدد از استوا به سمت قطبها با حركت جريان هاي هوا و آب و 

نات اقيانوسي روي لبه هاي غربي اقيانوس ( يا سواحل شرقي ) با چرخش زمين انجام مي درنهايت تمركز جريا
در سواحل  Agul as-somaliدر اقيانوس آرام (ژاپن) و  kuroshiدر اقيانوس اطلس ,  Gulf streamشود. 

  شرقي آفريقا سيستم هاي جريان دريايي اصلي را تشكيل مي دهند.

  ز جريانهاي آبيتكنولوژي استحصال انرژي ا 1-1
  روش بسيار متداول براي بهره برداري از جريانات استفاده از توربين است كه عمود بر جهت

جريان در بستر دريا قرار مي گيرد و يا از سكوي شناوري آويزان مي شود. توان قابل استخراج بصورت تابعي از 
  ده است.آم 4-قطر پروانه توربين براي چندين سرعت جريان در نمودار شكل 

متر ) قرار دادن توربين در  20- 30يك توربين محور افقي را نشان مي دهد. در آبهاي كم عمق (عمق  5-شكل 
متر) هر دو  50بستر دريا مناسب تر است در حالي كه ساختار شناور در آبهاي كم عمق و عميق (عمق بيش از 

  مناسب است.
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  چرخنده توربين براي چندين سرعت جريان توان قابل استخراج بصورت تابعي از قطر 4- شكل 

  
  

  توربين محور 5- شكل 
 5/2را در انگلستان نشان مي دهد . سرعت جريان در اين سايت  sea flowبنام  kw 300دستگاهي با  6-شكل

  متر بر ثانيه است .
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  sea flowبنام  kw 300دستگاهي با  6-شكل

متر بر  5/1را در ايتاليا نشان ميدهد , در حالي كه سرعت متوسط جريان  kw 130يك توربين با توان  7-شكل 
  متر است . 20ثانيه و عمق آب 

  براي استفاده از انرژي جريانات چالشهايي وجود دارد از جمله :
  )روي دستگاه ها باعث افت بازدهي مي شود.cavitation) ايجاد حفره (1
  گوي انتقال رسوب) تاثير روي محيط زيست دريا و تغيير ال2
  ) قابليت اطمينان (زيرا هزينه نگهداري باالست )3
  ) خوردگي و فرسايش دستگاه ها در آب به علت شوري محيط4

  
  kw130يك توربين با توان  7- شكل 
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برنامه ريزي استفاده از انرژي جريانات نياز به محافظت از گونه هاي آبي از آسيب ديدن در اثر چرخش پره هاي 
دارد. و يا مالحظات مربوط به كند شدن جريان با استخراج انرژي از جريان اثرات موضعي مانند تغييرات توربين 

  تركيب مدخل رودخانه مي تواند روي گونه هاي آبزي اثر بگذارد.

  انرژي امواج
ين ايجاد انرژي امواج را مي توان يك شكل متمركز شده از انرژي خورشيد دانست. بادها در اثر اختالف دمايي زم

مي شوند و با وزش روي ناحيه وسيعي از آب , قسمتي از انرژي آنها به موج تبديل مي شود. مقدار انرژي منتقل 
شده و اندازه موج حاصل بستگي به سرعت باد , مدت زمان وزش باد و مسافتي كه باد روي آن وزيده دارد . توان 

متر تبديل مي شود. نواحي كه پر انرژي ترين امواج را  بر kw50-10به امواجي با توان  100خورشيدي تقريبي 
  دارند عبارتند از : سواحل غربي آمريكا , اروپا , استراليا و نيوزلند.

  
  الگوي جهاني امواج 8- شكل 

) تخمين زده مي شود كه از Tw10-1ساعت بر سال ( –تريليون وات  8000-80000توان جهاني امواج حدود 
 30نواحي با امواج مطلوب و مناسب درعرض جغرافيايي   مصرف انرژي الكتريكي جهان استهمان مرتبه بزرگي 

قرار دارند , جايي كه باد هاي منظم مي وزد . توان موجود متناسب با مربع ارتفاع موج و دوره تناوب موج است .  
ت تبديل انرژي پتانسيل و انرژي موج در ماه هاي زمستان بيشترين مقدار خود را دارد .انرژي در موج به صور

  جنبشي در موج است . حركت چرخه اي موج , انرژي را به سمت جلو پيش مي برد .
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  استحصال انرژي از امواج تكنولوژي 2-1
گرچه طراحي هاي زيادي انجام شده و آزمايشات تئوري و عملي زيادي صورت گرفته ولي تنها ابزار اندكي براي 

چندين نيروگاه نمايشي تا كنون ساخته شده و يا در دست ساخت است . در اينجا تست به كار گرفته شده است . 
  دستگاه هاي مورد استفاده براي بهره برداري از انرژي امواج را بر طبق مكان قرار گيري آنها طبقه بندي مي كنيم :

  )shoreline) دستگاه هاي ساحلي (1
  ه در كف اقيانوس )) (ثابت شدnear –shore) دستگاه هاي نزديك ساحل (2
  )off shore) دستگاه هاي دور از ساحل (3

  دستگاه هاي ساحلي:
  oscillating water columnستون آب نوسان كننده 

يك ساختار زير آبي است كه در آن هواي باالي سطح آب بدام مي افتد و امواج ورودي باعث نوسان ستون آب مي 
  . 9- د شكل شود كه باعث مي شود توربين به حركت در آي
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 oscillating water column 9- شكل 

  Tapered-Chanellكانال مخروطي
بصورت كانالي است كه به تدريج باريك مي شود. با ورود امواج به كانال ارتفاع موج تقويت شده تا برج از دهانه 

  .10-كانال عبور كند و منبع آبي براي چرخش توربين ايجاد ميكند شكل 
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 كانال مخروطي 10- شكل 

Pendular  
  11-متشكل از يك جسم نوسان كننده است كه مستقيماً تحت تاثير امواج قرار مي گيرد . شكل 

  

  
 Pendular 11- شكل 

  دستگاه هاي نزديك ساحل (ثابت شده در كف )
 يك نوع اصلي از دستگاه هاي نزديك ساحل است owcمتر ) مناسب اند .  10- 25براي آبهاي كم عمق (عمق 

  . 12- شكل 
  

  
 owc 12- شكل 

دارد.  MW 5/0در هلند دستگاه روتور موج ساخته كه با حركات امواج كار مي كند و توان توليد  Ecofysكمپاني 
  13-مي توان آن را با توربين بادي تركيب كرد . شكل 
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 دستگاه روتور موج 13- شكل 

  دستگاه هاي دور از ساحل
متر ) دارند. هنوز هيچ دستگاهي  50اين دستگاه ها تمايل به استخراج انرژي از امواج در آبهاي عميق (عميق تر از 

در مقياس واقعي ساخته نشده است . به منظور استخراج از امواج , اين دستگاه هامي بايست روي يا نزديك سطح 
ده است كه به صورت شناور يا زير آب نزديك آب باشند. در اكثر طراحي ها جزء اصلي يك جسم نوسان كنن

- در شكل  Hose pumpسطح قرار مي گيرد . سپس اين حركت نوساني به انرژي مكانيكي تبديل مي شود. مانند 
  .16-در شكل  Archimedes wave swingو  15-در شكل  Danish point Absorberو يا  14

  

  
 Hose pump 14- شكل 
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 Danish point Absorber 15- شكل 

  

  
 Archimedes wave swing-16شكل 
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Pelamis  در قسمت  17-يك دستگاه متشكل از قسمت هاي استوانه اي است كه بهم لوله شده اند شكل .
است  Edinburgh Duckاتصاالت انرژي توسط بازوهاي هيدروليكي استخراج مي شود. نوع ديگر دستگاه شناور 

  .18- شكل 

  
 Pelamis 17- شكل 

  

 
 Edinburgh Duck 18- كل ش

wave plane  دستگاهي است كه امواج با ارتفاع مختلف را به دام انداخته و اجازه مي دهد تا به يك كانال سرازير
  19- شوند.سپس آب از ميان توربين مي گذرد. هنوز نمونه واقعي اين دستگاه ساخته نشده است . شكل 
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 wave plane 19- شكل 

Aquabuoy  شامل يك شناور ساكن است كه روي سطح قرار دارد , يك تيوب شناور و يك گيرنده توان
هيدروليكي در كف دريا. با سوار شدن شناور بر امواج , امواج در حال حركت يك پيستون را درون تيوب حركت 

  20-داده و پيستون يك پمپ را به كار مي اندازد . شكل 

  
 Aquabuoy 20- شكل 

انرژي موج عبارتند از : تجديد پذير بودن آن , همه روزه در دسترس است , استفاده از آن آسان  برخي مزاياي
است ايجاد آلودگي نمي كند . معايب انرژي موج عبارتند از : اثرات سوء روي زندگي حيوانات و محيط زيست آب 

  نها پر سر و صداست ., وابسته به باد است كه غير قابل اطمينان مي شود , ابزار و دستگاه هاي آ

  انرژي جذر و مدي -
جذر و مدها در اثر چرخش زمين در ميدان گرانشي ماه و خورشيد ايجاد مي شود. حركت نسبي اين اجرام سبب 

  مي شود سطح اقيانوس به طور تناوبي طبق الگوي زير باال و پايين شود:
دقيقه  25ساعت و  12ايجاد مي شود. پريود آن ) سيكل نيمروزي : در اثر چرخش زمين در ميدان گرانشي ماه 1

  بين آبهاي مرتفع مي باشد.
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) جذر و مدهاي روزانه : در برخي نواحي مانند خليج مكزيك رخ مي دهند كه تنها يك جذر بلند و يك جذر كوتاه 2
  ساعتي دارد. 24در پريود 

ت . در ماه جديد و ماه كامل ميدان روزه : ناشي از بر هم نهي ميدان گرانشي ماه و خورشيد اس 14) سيكل 3
ميشود. در وضعيت يك چهارم ماه كه  spring tidesگرانشي خورشيد باعث ماكزيمم جذر و مدي يا مهكشند
حدود مهكشند دو برابر كهكشند   داريم neap tidesهيچ تقويتي وجود ندارد , جذر و مد مينيمم يا كهكشند 

درصد مربوط به خورشيد  32به جرم و فاصله از زمين مربوط به ماه و درصد از جذر و مدها با توجه  68است . 
  است.
نيروي جذر و مد و تمايل آن براي ايجاد برآمدگي روي سطح آب را نشان مي دهد . در جذر و مد  21-شكل 

spring   نيروهاي گرانش خورشيد و ماه با هم تركيب مي شوند ولي در جزر و مد ,neap  اين نيروها در فاز
  مخالف اند و همديگر را از بين مي برند.

  
 نيروي جذر و مد 21- شكل 

بيضي به سمت خارج در راستاي خورشيد  springاختالف بين دو بيضي را نشان مي دهد . در جذر و مد  22-شكل 
  برآمدگي در قطب ها نسبت به استوا بيشتر مي شود. neapكشيده مي شود و در جذر و مد 
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 neapو  springاختالف بين دو بيضي در جذر و مد  22- شكل 

فاصله بين زمين وسطح ماه است . اثر اين  Rشعاع ميانگين زمين و  aجرم زمين ,  mاست كه  نيروي جذر و مدي 
را دور از مركز زمين نگه مي دارد . بنابراين جذر و مد به اين علت است كه  m1نيرو به اين صورت است كه جرم 

  زيمم و مينيمم چرخش زمين برابر نيستند .ماك
دامنه  Hمساحت آبگير ,  sاست كه در آن  , از انتگرال بدست مي آيد و توان متوسط  uانرژي پتانسيل جذر و مد , 

  ثابت گرانشي است . gچگالي آب و  جذر و مد, 
است و  flood tideطغياني جذر و مد سبب مي شود آب هر روز دو مرتبه به سمت داخل جريان يابد كه جذرو مد

جريان يابد  ebb tideدقيقه ،جذرو مد نيمروزي 24ساعت و  12يا هر روز دو مرتبه به سمت دريا يا پريود تقريبا ً
دقيقه (جذر و مدي روزانه) جريان يابد .  48ساعت و  24. و يا يك مرتبه هم به سمت داخل و هم دريا تقريبًا در 

  كيبي از روزانه و نيمروزي است .در اكثر محل ها جذر و مد تر
تخمين زده مي شود. مهمترين عامل در تخمين انرژي جذر و مد عبارتست  TW 5  انرزي منابع جذر و مدي حدود

از ارتفاع جذر و مد وسطح حوضه جذر و مد . ماكزيمم انرژي كه مي توان به هنگام جذر و مد توليد كرد به صورت 
  شتاب تقل است . gجرم مخصوص آب و  dمساحت حوضه ,  s, ارتفاع جذر و مد  hاست , كه  

يك عامل مهم در مهار انرژي جذر و مدي محدوده جزر و مد, اختالف بين سطح آب در جذر و مد بلند و كوتاه 
  است كه تحت تاثير شكل و موقعيت محل و زمين و آب است .

ي مورد نياز است . بزرگترين نيروگاه توان جذر و متر براي توليد انرژ 4يك اختالف جذر و مدي به ارتفاع حداقل 
است . محدوده جذر ومدي  240MWتوربين با توان كل  10در فرانسه ساخته شد كه شامل  1965مدي در سال 

  متر است . 5/13تا  5/8اين سايت بين 
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  استحصال انرژي از جذر و مد تكنولوژي 3-1
توليد الكتريسيته از جذر و مد شبيه توليد الكتريسيته به روش هيدروليكي است . جز اينكه جذر و مد در دو جهت 
جريان دارد .در حال حاضر دو نيروگاه جذر و مدي در مقياس تجاري در حال كار هستند يكي در الرنس فرانسه و 

كانادا و روسيه بيشترين پتانسيل را در اين زمينه  كانادا. كشورهاي فرانسه , انگلستان , MW 16ديگري نيروگاه 
  دارند.
را نشان مي دهد كه در آن يك سه در عرض آبگير  Ebbسيستم توليد الكتريسيته با استفاده از روش  23-شكل 

قرار مي گيرد . جريان جذر و مد با باز شدن درها وارد مي شود. سپس درها بسته مي شود و با وارد شدن جريان 
مد كوچك سد باز مي شود و جريان آب با عبور از توربين جريان الكتريسيته توليد مي كند . در برخي  جذر و

  موارد توربين هاي دو طرفه استفاده مي شود.

  
 Ebbسيستم توليد الكتريسيته با استفاده از روش  23- شكل 

از سرعت جريانات بادي كمتر  توربينهاي آبي بر همان اساس توربينهاي بادي هستند. سرعت جريانات دريايي
برابر هوا ) توربينهاي آبي از بادي كوچكتر است . توان قابل استخراج  835است ولي به علت چگالي باالتر آب ( 

  وابسته به سرعت آب و بازده توربين است .
  بازده توربين است . PCسرعت جريان ,  Vسطح روتور ,  A,  كه در آن چگالي آب دريا 

وجود دارد . هر توربين قادر به  Bulbتوربين از نوع  24در نيروگاه الرنس كه در شمال رودخانه الرنس قرار دارد 
سال زمان براي ساخت  5سال مطالعات و تحقيقات و  25توان است . براي ساخت چنين نيروگاهي  MW10توليد 

  اين نوع توربين ها را نشان مي دهد . 24-صرف شده است . شكل 
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 Bulbتوربين  24- شكل 

. اين حصارها داراي  25-است . شكل  tidal fenceابزار ديگر براي مهار انرژي جذر و مد حصار جذر و مد 
) قرار مي گيرد . يك cassionتوربينهاي با محور عمودي است كه در يك ساختار حصاري شكل بنام كازيون (

  طراحي است. براي نصب در فيليپين در حال MW55حصار جذر و مدي 

  
 حصار جذر و مد 25- شكل 

برخي مزاياي انرژي جذر و مدي عبارتند از : همه سال در دسترس است , آلودگي ندارد, مقدار زيادي انرژي توليد 
ساعت در روز انرژي تامين مي كند ,  10مي كند و بازده بااليي دارد . معايب انرژي جذر و مد عبارتند از : تنها 

  اي اندكي براي استخراج انرژي دردسترس است , روي زندگي آبزيان تاثير مي گذارد.سايتها و محل ه
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  OTECتبديل انرژي حرارتي اقيانوس  -
درصد از سطح زمين را فراگرفته اند. اين امراز آنها بزرگترين منبع جمع آوري انرژي  70اقيانوسها تقريباً 

ميليون كيلومتر مربع از درياهاي گرم  60نگين روزانه هر خورشيدي و سيستم ذخيره انرژي مي سازد . به طور ميا
ميليون بشكه نفت . اگر كمتر از  250همان مقدار تابش خورشيدي را جذب مي كند كه برابر است با گرماي حدود 

 20يك دهم يك درصد از اين انرژي خورشيدي ذخيره شده را بتوان به انرژي الكتريكي تبديل كرد , بيش از 
تكنولوژي است كه انرژي   OTECار كل الكتريسيته مصرفي در اياالت متحده در هر روز تامين مي شود.برابر مقد

 20بين عرض جغرافيايي  OTECخورشيدي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند. گراديان دمايي الزم براي 
  .26-جنوبي قرار دارد . مطابق شكل  20شمالي و 

  
 ض جغرافياييگراديان دمايي با عر 26- شكل 

متر بكار مي رود. دراين آبها اختالف  750در اين فرآيند اختالف دمايي اقيانوسهاي نواحي گرمسير با عمق بيش از 
بين سطح آب و عمق آب وجود دارد . از يك سيال با نقطه جوش پايين به عنوان سيال كار  25دمايي بيش از 

ار حاصل براي چرخش توربين به كار مي رود. سپس بخار استفاده مي شود. آب گرم سيال را بخار كرده و بخ
مي شود. اين نيروگاه ها را مي توان در ساحل و يا دور از       توسط آب سرد دوباره متراكم شده و سيكل تكرار

ساحل بنا كرد. نواحي ساحلي و خشكي نسبت به زمينهاي واقع در آب عميق سه مزيت دارند: نيروگاههاي واقع در 
يا نزديك خشكي احتياج به مهار سازي , كابلهاي طويل و يا هزينه باالي نگهداري مربوط به محيط هاي خشكي و

  اقيانوسي باز ندارند و آنها را مي توان در نواحي سرپوشيده بنا كرد به طوري كه تقريباً از طوفانها در امان بمانند.
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رجه) , شيب خارج ساحلي و درياهاي با بستر د 15-20مناطق آتشفشاني , شيبها ( OTECمناطق دلخواه براي 
تخت است . اين سايتها طول لوله هاي آب سرد را كاهش مي دهند و باعث كاهش هزينه الكتريسيته توليدي از 

OTEC .مي شوند  
اولين كسي بود كه پيشنهاد استخراج  1881فيزيكدان فرانسوي در سال  Jacques Arsonvalجكس آرسون 

يك سيستم  1930دانشجوي جكس در  George claudeانرژي حرارتي از اقيانوس را داد . جورج كلود
كيلووات الكتريسيته توليد مي كرد . سپس محققان فرانسوي در   22ساخت كه  OTECآزمايشي سيكل باز 

سيكل باز در سواحل غربي آفريقا بنا كردند ولي اين نيروگاه هرگز تكميل نشد . اولين  MW3يك نيروگاه  1956
  ساخته شد. NELHAدر  OTECنيروگاه سيكل بسته 

  OTECتكنولوژي استحصال انرژي از سيكل باز 
د درص 1-3سيكل باز شامل دستگاه تبخير كننده , توربين و متراكم كننده در خال با فشار  OTECيك سيستم 

فشار خال است . اين فشار قيدهايي را در عمل ايجاد مي كند. ابتدا اينكه سيستم بايد به دقت عايق بندي شود تا از 
نشت هوا به درون سيستم كه موجب كندي و اخالل در كاركرد مي شود , جلوگيري به عمل آيد. ثانيًا حجم بخار 

بسيار بيشتر است . بنابراين سطح جريان بايد زياد باشد سيكل بسته  OTECكم فشار در مقايسه با فشار سيال كار 
تا سرعت بخار زياد نشود. در نهايت گازهايي مانند اكسيژن , نيتروژن و دي اكسيد كربن كه در آب دريا حل 

  ميشوند , در خال حل نمي شوند. اين گازها غير قابل تراكم هستند و بايد از سيستم خارج شوند.
 closeسيكل بسته- open cycleستم براي تبديل الكتريسته وجود دارد : سيكل باز به طور كلي سه نوع سي

cycle -هيبيريدhybride در سيستم سيكل باز آب دريا در فشار كم بخار مي شود و سيال يكبار از درون سيستم
تركيب مي گذرد . در يك سيكل بسته سيال كار درون سيستم در يك سيكل مي چرخد. در سيستم هيبريدي از 

سيكل باز و بسته استفاده مي شود. در سيكل بسته از سيالي مانند آمونياك استفاده مي شود در سيكل باز آب مقطر 
  نيز توليد مي شود.

  مراحل يك سيكل باز را نشان مي دهد . 27- شكل 
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 مراحل يك سيكل باز 27- شكل 

آنتالپي  hگرماي تبخير و  دماي آب در هنگام ورود و خروج ,  گرماي ويژه آب ,   سرعت جريان آب گرم است , 
اشاره به آب سرد  wcبازده هم آنتروپي توربين است. انديس  اشاره به آنتروپي ثابت دارد .  sاست كه انديس 

  دارد .

OTEC سيكل بسته  
  نشان داده شده است . 28-سيكل بسته با سيال كار آمونياك در شكل  OTECعملكرد 
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 سيكل بسته  OTEC- 28شكل

-مي توان بجاي سيال خالص از مخلوط به عنوان سيال كار استفاده كرد . سيكل دو سيال خالص و مخلوط در شكل 
نشان داده شده است . سيكل مخلوط توسط خطوط توپر وسيكل خالص با خطوط نقطه چيني نشان داده شده  29

كل كار را نشان مي دهد اين مساحتها مساوي اند پس كار است . هر دو سيكل برگشت پذيرند وناحيه زير هر سي
  آنها نيز برابر است .

  
 سيكل دو سيال خالص و مخلوط 29- شكل 

فارنهايت است .  5/6فارنهايت و براي سيال مخلوط  85/5اختالف دماي ورودي و خروجي براي سيال خالص 
مساحت سطح سيال خالص است . اين به معني درصد  90بنابراين مساحت سطح انتقال حرارت براي سيال مخلوط 

درصد افت هزينه است .در مورد مخلوطها انتقال گرما بهتر صورت مي گيرد . زيرا مخلوط ها در دماهاي متغير  10
در فشار ثابت تبخير و متراكم مي شوند در حالي كه سيال خالص در ماي ثابت , درفشار ثابت تبخير و متراكم مي 

  شوند.
اين است كه تحت خطاي در حال پيشرفت , سيكل تركيبي  29-مخلوطها نسبت به مواد خالص از شكل  فايده ديگر

براي مدت زمان بيشتري كار مي كند . اين به خاطر آن است كه نيروي اعمالي براي تبديل حرارت در سيكل 
حتمالي وجود دارد . تركيبي يكنواخت است در حالي كه در مورد سيال خالص يك نقطه قطع در هنگام خرابي ا

محاسبات نشان مي دهد كه كار و بازده حرارتي براي سيال تركيبي بيشتر از سيال خالص است كاهش هزينه و 
  كاهش اندازه دستگاه ها از ديگر مزاياي سيال تركيبي نسبت به خالص است .
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  بايد به گونه اي باشد كه شرايط زير را داشته باشد : OTECمكان يك نيروگاه 
  اختالف دمايي باال بين آب گرم و آب سرد -1
  جريانات كم سرعت -2
  نبود طوفانها (كمترين باد و موج) -3
  مانند آمونياك , هيدروژن ,متانول , كلرين , آلومينيم و ... OTECنزديكي به بازار مصرف محصوالت  -4

ريكاي جنوبي و آبهاي نواحي جنوبي بجز سواحل غربي آم 10شمالي و  10اين مكانها در آب هاي استوايي بين 
  جنوبي بجز سواحل غربي آمريكاي جنوبي و آفريقاي جنوبي است . 20شمالي و  20گرمسير 

در بين موارد باال اختالف دمايي آب سطحي و آب عمقي مهمترين عامل در استخراج انرژي است . اختالف دمايي 
توان خالص از توربين است . در حالي كه با اختالف درجه فارنهايت كمترين اختالف دمايي الزم براي توليد  300

هيچ توان خروجي خالصي نخواهيم داشت يعني تمام توان توليدي صرف عملكرد دستگاه ها مي  F150دمايي 
 32و فاصله آنها از اين سايتها را نشان مي دهد . ايران در  OTEC) كشورهاي هم مرز با سايتهاي 1شود. جدول (

  هند قرار دارد .كيلومتري اقيانوس 
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  و فاصله آنها از اين سايتها OTEC) كشورهاي هم مرز با سايتهاي 1جدول (
اندك است . بازده حرارتي درصدي از گرما است كه مي تواند به  OTECتحقيقات نشان ميدهد بازده حرارتي يك 

مي بايست از يك اختالف دمايي كم استخراج شود , بازده  OTECكار مفيد تبديل مي شود. چون گرماي الزم براي 
درصد از انرژي گرمايي ذخيره شده در اقيانوس به انرژي مفيد تبديل  7حاصل پايين است . در بهترين حالت تنها 

درصد كار كند در صورتي كه بازده حرارتي  1-4با بازده  OTECمي شود. در عمل پيش بيني مي شود نيروگاه 
درصد است . مشكالت ديگري نيز وجود دارد كه  42اه بخار با منبع حرارتي هسته اي يا زغال سنگ يك نيروگ

اصلي ترين آنها عبارتند از : تبديل حرارت لوله هاي آب سرد , سيال كار , خطوط انتقال زير آب , قابليت ساخت 
جمله : اندازه و اثر كاهش دماي نيروگاه در ضمن فاكتورهاي زيست محيطي فراواني را بايد در نظر گرفت از 

, اثرات سيال كار روي محيط زيست اقيانوس در هنگام حوادث نشت سيال  OTECآبهاي سطحي اقيانوس در محل 
, اثرات  OTEC, آلودگي احتمالي ايجاد شده توسط مواد شيميايي و روشهاي استفاده شده در ساخت قسمت هاي 

  لوله هاي انتقال زير آبي
  كوچك را نشان مي دهد. OTECيروگاه يك ن 30- شكل 

  

  
 كوچك OTECيك نيروگاه  30- شكل 
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  از لحاظ اقتصادي و غير اقتصادي در زير آمده است. OTECفوايد 

  فوايد اقتصادي :
  توليد سوختهايي مانند هيدروژن , آمونياك و متانول     )1
  ايجاد آب مقطر براي صنعت , كشاورزي و استفاده هاي شهري     )2
  منبعي براي بهره برداري از آبزيان در ساحل و نزديك ساحل     )3
  ايجاد تهويه هوا براي ساختمانها     )4
  توليد هواي خشك     )5
  پتانسيل فراوان براي ايجاد الكتريسيته پاكيزه و مقرون به صرفه در آينده     )6

  عبارتند از : OTECفوايد غير اقتصادي 
  ايجاد اشتغال     )1
  د امنيت و استقالل در انرژيبهبو     )2
  سياسي بين المللي-بهبود ثبات اجتماعي     )3
  پتانسيل براي كاهش گسيل گازهاي گلخانه اي ناشي از سوختهاي فسيلي     )4

  نتيجه گيري
دريا منبع عظيمي از انرژي است. دريا و زمين واقع در زير دريا قادر است تمام انرژي مورد نياز جهان را در سالهاي 

ينده تأمين كند. با توجه به نياز روزافزون به انرژي و روند نزولي منابع سوخت فسيلي و گازهاي طبيعي و آ
همچنين آلودگيهاي ناشي از اين سوختها بايد به سرعت به سوي منابع جايگزين رفت. يكي از بهترين گزينه ها 

استفاده از انرژيهاي نو نسبت به ديگر  منابع انرژي تجديدشونده دريا است. در حال حاضر يكي از داليل عدم
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انرژيها، گراني هزينه بهره برداري از آنها است زيرا استخراج اين انرژي به دليل كمبود تكنولوژي هنوز به صرفه 
  نيست. تحقيقات وسيعي در زمينه اين تكنولوژي انجام شده و يا در دست اجراء است.
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