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چکیده
اهداف :هدف این پژوهش ،برروورد انرریی پتانسریب براد در سروو  01 ، 91و 611
متری از سوح زمین در  1ایستگاه انتخاب شده در استان لرستان است.
روش :در این پژوهش برای بروورد انریی پتانسیب باد بر پایة دادههرای سرایتی در 1
ایستگاه انتخاب شده در دورۀ زمانی  0163- 0111با اسرتااده از داده هرای مراهوارهای
اخذ شده از  MERRA-2 Modalانجام شرده اسرت  .بررای حتت سرججی داده هرای
ماهواره ای در مقایسه با داده های ایستگاهی ،دادههای سایتی سرریت براد از سرازمان
هواشجاسی دریافت شد  .برای ارزیابی و حتت سججی داده های مراهواره ای در مقایسره
با دادههای ا یستگاهی در تراز ارتاایی  61مترری ،ضرریب همسسرتگی  ، CCمیرانگین
خوا  ،MEمجذور مربعات خوا  RMSEو تابع اریسی یرا ترور دار  BIASمتاسرسه
شررده اسررت .پررا از حتت سررججی دادههررا برررای ترسرریم دلسرراد از نرررمافرررار
 Windographerو برای براز

داده ه ا از توزیع احتمال ویسول استااده شد  .نیرروی

چگالی باد سالانه در ت رازهای ارتاایی  01 ، 91و  611متری متاسسه شد.
یافتهها/نتایج :در این تتقیق پا از حتت سججی داده های مراهواره ای در مقایسره برا
دادههای ایستگاهی با میران خوای  1/3137061ثابت شد که داده هرای مراهوارهای از
وضعیت مجاسسی بررای اسرتااده در ایرن پرژوهش برخوردارنرد .برر پایرة متاسرسات،
بیشترین انریی پتانسیب براد در ترراز ارتارایی  91مترری بره ترتیرب بره ایسرتگاه های
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بروجرد ،الشتر ،کمالوند ،ازنا ،الیگودرز ،نوروبراد ،دورود و کوهدشرت برا ،610 ، 601
 01 ، 07 ، 13 ، 11 ، 31و  36وات بر مترمربرع در سرایت اختصرا

دارد کره ایرن

مقادیر در ترازهای  01و  611متری با یک نسست مشخص و با همین ترتیب در ترراز
 91متری برای دیگر ترازهای ارتاایی در همة ایستگاه ها افرایش می یابد.
نتیجه گیری :ایستگاه های بروجرد ،الشتر ،نوروباد ،ازنا و کمالوند در ترازهای ارتارایی
 01 ، 91و  611متری و ایستگاه هرای الیگرودرز ،کوهدشرت و دورود فقر در سروح
 611متری از سوح زمین پتانسیب مجاسسی برای تولید انریی از نیروی چگرالی براد برا
توجه به نوع ارتااع توربین بادی دارند.
کلیدواژه ها :توزیع ویسول ،نیروی چگالی باد ،دادۀ ماهوارهای ،استان لرستان.
 .1مقدمه

از دیرباز انسان به باد بهیجوان یکی از قدیمیترین مجابع انریی توجه داشته و ون را به کرار
برده است .استاادۀ مستقیم از باد بهحورت خشککردن و تهویه و استاادۀ غیرمستقیم از ون به
حورت تسدیب انریی جریان باد به انواع مختلف انریی برای وردکرردن غلرات ،پمپرای وب بره
مرارع و استااده از ون در شسکة سراسری برق است .طی سرالیان دراز ثابرت شرده اسرت کره
میتوان از انریی باد به حورت مکانیکی و الکتریکی استااده کرد .از طرف دیگر ،مجابع انریی
فسیلی مشکلات و هریجههای مادی و زیستمتیوی خرا

خرود را دارد .اسرتااده از انرریی

اتمی نیر حرف نظر از پیامدهای شدید زیستمتیوی نظیر زبالة هستهای و غیره ،هریجرة زیراد
وتکجولویی پیشرفتهای را میطلسد .این موضوع سسب شده است که بشر همرواره درپری مجرابع
انریی نو برای جایگریجی دو مجسع انریی ذکرشده باشد؛ مجابعی کره نرهتجهرا ارزانقیمرت و در
دسترس هستجد ،بلکه مصرف ونها ولوددی چجدانی نداشته باشد .از مجموع انرییهای یادشده
به نظر میرسد کره اسرتااده از انررییهرای خور شرید و براد در کشرور ایرران اقتصرادیترر و
مقرونبهحرفهتر باشد .استااده از انریی خورشیدی بر سایر رو های تولیرد انررییهرای نرو
برتری دارد ،اما نساید از این نکته غافب شد که اول ایجکه بازده استااده از سلولهای فتوولتانیک
در تسدیب انریی خورشیدی به برق حدود  61تا  60درحد است و دوم ایجکه استااده از انریی
خورشیدی مستلرم حرف هریجههای زیادی است .این موضوع سسب شرده اسرت کره امرروزه
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توجه بسیاری به انریی باد معووف شود؛ زیرا تجدیدپذیر است و میرران تولیرد ون بره میرران
ذخایر ون در دیگر نقاط دنیا وابسته نیست .همچجین ،بهدلیب پخشبودن و متمرکرنسودن نیروداه
در مواقع ججگ و سایر بلایای طسیعی ،وسیبپذیری کمتری در مقایسه با نیروداههرای متمرکرر
دارد (ثقارری،6970 ،

 .)60 .ماهیررت پایانناپررذیربودن انررریی برراد و کرراهش خورررات

زیستمتیوی موجب شده است که در حال حاضر انریی باد نقش مهمی در تولید انرریی در
جهان داشته باشد؛ ازاین رو کشورهای مختلف سرعی در اسرتااده از ون در کجرار دیگرر مجرابع
انریی دارند .به نظر میرسد در ویجدۀ نردیک استااده از این انریی بهطور چشمگیری افررایش
یابد؛ این در حالی است که دستیابی به حداکثر استااده از ون مستلرم چگرونگی مکراندریجری
نیروداههای بادی و انتخاب توربینهای بادی متجاسب با سریت باد است .بررسری جرایگریجی
سوختهای فسیلی با انرییهای پاک و تجدیدپرذیر در اسرتان و بهرهبررداری از انرریی براد
بهدلیب ضرورتهای زیستمتیوی ،تجوع بخشیدن به مجابع انریی و وابستگی نداشتن به دیگر
استانها در زمیجة انریی از اهمیت فراوانی برخودار است .در این پژوهش بره ارزیرابی انرریی
پتانسیب باد پرداخته شده است تا در حورت مجاسب بودن شرای  ،زمیجة استااده از انریی براد
در استان فراهم شود.
 .2پیشینۀ تحقیق

از تتقیقات انجام شده در داخب و خارج از کشور که به بررسی و پتانسیبسرججی انرریی
باد پرداختهاند ،میتوان به موارد زیر اشاره کرد.
بیلال ،ندونگو  ،کسه  ،سامسو و ندیای )0169( 6امکان سججی با استااده از انرریی براد بررای
تولید برق در ساحب شمال غرب سجگال را بررسی کردند .نتایج نشان داد چگالی توان باد بین
 601/16تا  91/10وات بر متر مربع است .بیشرترین ررفیرت تولیرد براد در مجوقرة سراخور و
کمترین میران تولید انریی در داندون است .هاروی )0169( 0پتانسیب انرریی براد را برهیجوان
جایگریجی برای سوختهای فسیلی در کانادا بررسی کرد .وی برای بررسی قدرت توربینهای

1. Bailal, Ndongo, Kebe, Sambou &Ndiaye
2. Harvey
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بادی از دادههای انریی باد اطلا کانادا استااده کررد .نترایج نشران داد کره در کانرادا مجراطق
پراکجدهای با ررفیت بیشتر از  1/3و برخی بیشتر از  1/0وجود دارد و سرمایة مرریة برادی در
حدود  0111دلار در هر کیلو وات بر کیلومتر مربع و  1/70دلرار ،برهترتیب بررای خشرکی و
دریاست .مورث ،بلاسوبرامانیان و دشموخ )0167( 6با بهکاردیری نرمافررار Windographer

و دادههای ماهواره ای به ارزیابی و بررسی انریی پتانسیب باد در سوح  01متری از سوح زمین
در کشور هجدوستان پرداختجد .نتایج نشان داد میانگین سریت باد در این کشور  0/01مترر برر
ثانیه با توان تولیدی  991وات بر متر مربع در سال است.
انتظاری و امیراحمدی ( )6936پتانسیب انریی باد و امکانسججی احداث نیروداه برادی در
سسروار را بررسی کردند .ونها از دادههای روزانه و سایتی سمت و سریت باد در دورۀ زمانی
 0117-6317با استااده از رو های وماری و ریاضی ،مقدار انریی پتانسیب براد را در ارتاراع
 61متری متاسسه کردند .نتایج نشان داد تجدی متوس سالانة باد در این ایستگاه  0/09مترر برر
ثانیه بوده است .بختیاری ،بذرافشان و خانجانی ( )6930پتانسیب انریی باد بر مسجرای دادههرای
کوتاهمدت  61دقیقهای در مجاطق کرمان ،جیرفت و بم را با استااده از توزیع احتمال و متاسسة
تابع چگالی بررسی کردند .نتایج نشان داد ایستگاه بم از نظر متوس تجدی باد ،درحد فراوانی
باد غالب ،ضریب تد اوم تجدی و تابع چگالی توان باد ،در مقایسه با دو ایسرتگاه دیگرر برترری
دارد و چگرالی ترروان برراد در ایسررتگاه بررم  0300/3سررایت در سررال اسررت .رضررایی بجاشرره،
جهانسخش ،دینپژوه و اسمعیب پور ( )6939امکرانسرججی اسرتااده از انرریی براد را در پرجج
ایستگاه همدید واقع در استانهای اردبیب و زنجان بررسی کردند .در میان ایستگاههای موالعره
شده ،ایستگاه اردبیب با  010/03وات بر متر مربع در ارتااع  31متری از بیشترین چگالی تروان
باد برخودار بود .فاضبپور ،مارکاریان و سلوانی ( )0167برای بروورد و ارزیابی انریی پتانسیب
باد در استان سیستانوبلوچستان از نرمافرار  Windographerو دادههای مراهوارهای اسرتااده
کردند .نتایج نشان داد زاهدان ،زابب و زهک در این استان دارای ررفیت بیشتری بررای تولیرد
انریی از نیروی چگالی باد هستجد .یساکره ،بیرانوند و دوسرتکامیران ( )0161بررای ارزیرابی
قدرت باد در ایستگاه سیجوپتیک اردبیب از نرمافررار  Windographerدر دورۀ زمرانی -0111
1. Moorthy, Balasubramanian & Dashmukh
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 6331استااده کردند .نتایج نشان داد میانگین سریت باد در ایستگاه اردبیب  7/3مترر برر ثانیره
است و راندمان انریی باد در جهت ججوب غربی است.
با توجه به موالعات ،ونچه بایث تمایر پژوهش حاضر با سایر پژوهشهای دیگر میشرود،
استااده از دادههای ماهوارهای برای به دست ووردن انریی پتانسیب باد در استان لرستان است.
دلیب استااده از دادههای ماهوارهای و نرمافرار  Windographerاین است که مجوقة مدنظر از
نظر توپودرافی و سایر شرای طسیعی دارای وضعیت خاحی است که هریک از شرای طسیعی
و توپودرافی بهنویی بایث میشوند سریت و جهت وز

باد در مجوقة مدنظر از تغییرپذیری

زیادی برخودار باشد؛ بجابراین با استااده از دادههای ماهوارهای و نرمافرار یاد شده به بررسی و
متاسسة نیروی چگالی باد بهمجظور جایگریجی انریی باد با سایر مجابع انریی موجود در اسرتان
لرستان پرداخته شد تا بتوان به دیدداهی جامع و کامب دربارۀ این موضوع دست یافت.
 . 9روششناسی تحقیق
 .1. 9معرفی پایگاه دادة MERRA-2 Modal

مرکر تجریه و تتلیب نوین ناسا برای پژوهشها و برنامههرای کراربردی  1MERRAیرک
مجمویه دادهای اتمساری-بازتتلیب است (رایجکرر 0و همکراران،0166 ،
شکری کوچک ،وخونردیلی و شرریای،6931 ،

 ،60 .بره نقرب از

 )03 .کره دفترر جهرانی هماهجگسرازی و

مدلسازی ناسا ( )GMAOایجاد کرده است .این پایگاه دادۀ بازتتلیب که از نسرخة  0سرامانة
مشاهدات زمیجی  )GEOS-5( Goddardاست و یک مردل دررد

یمرومی جرو اسرت ،از

سامانة دادهدواری ( 3)DASاستااده میکجد و به شسیهسازی و بهیجهسازی مشاهدات می پردازد
و با ترکیب دادههای مدل بهکاردرفترهشرده و مشراهدات نرامجظم مکرانی و زمرانی ،مجمویره
دادههای شسکهبجدی و نقوهای را با دقت مجاسب تولید میکجد (رایب رانجب،0167 ، 3

60 .

به نقب از یساسزاده مروجی.)6931 ،

1. Modern- Era Retrrospective Analysis For Research and Applications
2 .Suarez,Gelaro,Todling,Bacmeister,Liu,Bosilovich & Reinker
3. Data Assimlation system
4. Rail Rangel
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 .2 .9محدودة جغرافیایی پژوهش

متدودۀ موالعاتی این پژوهش موابق با شکب ( )6استان لرستان است که در غرب کشرور
ایران بین  31درجه و  06دقیقه تا  01درجه و  9دقیقة طول شرقی از نصفالجهار دریجروی و
 90درجه و  97دقیقة یرض شمالی واقع شده است.

شکل -1نقشۀ منطقۀ مورد مطالعه
مأخذ :نگارنددان6931 ،

 .9 .9روش تحقیق
برآورد خطای دادههای ماهوارهای بهکارگرفتهشده با دادههای ایستگاهی

برای مقایسة کمی و ایتسارسججی برووردهای سریت باد در مقیاس زمرانی سرایتی پایگراه
دادۀ  MERRA-2 Modalاز معیارهای وماری خوای مختلای استااده میشرود .برا تجریره و
تتلیب ومارهها میتوان نتایج مجاسسی در زمیجة موفقیت و مجاسببودن دادههای این پایگراه دادۀ
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بازتتلیب کسب کرد .این ومارهها یسارتاند از :ضریب همسستگی ،1میانگین خورا  2و مجرذور
میانگین مربعات خوا  .3رواب  6تا  3مربوط به متاسسة وماری خواست.
رابوة :6

رابوة :0

رابوة :9

 oمقدار دادۀ مشاهدهای (ایستگاهی) و  sمقدار دادۀ ماهوارهای است .ضرریب همسسرتگی،
میران انوساق دادهها را نشان میدهد .میانگین خواها بهطور کلی بیشوورد بودن و کرمبرروورد
بودن پایگاه داده را تعیین میکجرد RMSE .شاخصری بررای میرران خواهرا و معیراری بررای
یملکرد مجمویه دادههای ماهوارهای است.
محاسبۀ تابع اریبی یا تورشدار

3

در ومار و ریاضیات ،تابع اریسی ،تور

یک بروورددر همان اختلاف بین امیرد ریاضری ون

بروورددرررر و مقررردار دادۀ واقعررری (ایسرررتگاهی) اسرررت .بررره یسرررارت ریاضررری فررررض
کجیرد

,I,

 .براسراس توزیرع

تخمیجگر براساس دادههای مشاهدهای است .اریسی

توزیرع شرده باشرد و یرک
به حورت زیر تعریف میشود.

رابوة :3

)1. Crrelation Coefficient (CC
)2. Mean Squared Error (ME
)3. Root Mean Squaer Deviation (RMSE
4. Bias
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در این رابوه E ،امیرد ریاضری متغیرر  ،Xنسرست بره توزیرع
شکوهی،6939 ،

شمارۀ سی و چهارم

اسرت (مروتری و

 .)33 .نتایج حتتسججی دادههرای مراهوارهای در مقایسره برا دادههرای

ایستگاهی در دورۀ زمانی  0163-0111در جدول  6ارائه شده است .بهمجظور پتانسریبسرججی
انریی باد در استان لرستان از میانگین دادههای (سریت و جهرت) براد اسرتااده شرده اسرت.
دادههای استاادهشده در این پژوهش از نوع دادههای بازکاویشدۀ ماهوارهای هسرتجد و زمران
اندازهدیری دادههای استاادهشده  03بار در طی شسانهروز بوده است یا بهیسرارتی هرر سرایت
یک بار دادهها ثست شدهاند و توس مدل  MERRA- 2Modelبا دقت تاکیرک مکرانی 1/0
×  1/100درجه مهیا شده است .دادهها در دورۀ زمانی  0163-0111و در سروو  01 ،91و
 611مترری از سروح زمرین هسررتجد کره اسرتااده شرردهانرد .در ایرن پررژوهش از نررمافررار
windographerاستااده شده است که خروجی این نرمافرار شامب میران میانگین سریت براد
سالانه برحسب متر بر ثانیه ،متاسسة پارامترهای توزیع وماری ویسول  kو  cو نیروی چگالی باد
برحسب وات بر متر مربع و رسم دلساد در هریک از سوو مختلرف میشرود .بررای تمرامی
متاسسات و ونالیر یددی دادهها از این نرمافرار اسرتااده شرده اسرت .پارامترهرای مجردرج در
جداول  9 ،0و  3براساس رابوههای ذیب متاسسه شده است .برای متاسسة الگروریتم حرداکثر
درستنمایی 6از رابوة  0استااده شده است.
رابوة :0

در این رابوه  Uسریت باد برحسب متر بر ثانیه N ،تعداد اندازهدیریهای ثست شدۀ داده و
 Kفاکتور تابع توزیع وماری ویسول 0هستجد .تابع توزیع ویسول دوپرارامتره و شرکب خرا
یکی از بهترین توابع برای براز

ون

به دادههای سریت باد است که برای توزیع پیوستة سریت

باد از مقادیر دسستة مشاهدهای بسیار مجاسب است (جاستوس و هاردراوز،6371 ،9

.)99 .

برای متاسسة پارامتر ویسول  Cاز رابوة  1بهره درفته شده است.
1. Maximumlikelihood
2. Weibull
3. Justus, & Hargraves
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رابوة :1

در این رابوه U ،سریت باد برحسب متر بر ثانیه N ،تعداد دادۀ ثستشده و  Kفاکتور ترابع
توزیع وماری ویسول  Kاست (استیونر و سمولدرز،6373 ،6

 .)63 .بررای متاسرسة پرارامتر

ویسول  Cاز رابوة  1بهره درفته شده است .با استااده از رابوة  7الگوریتم حرداقب مربعرات

0

متاسسه میشود.
رابوة :7

رابوة  ،7یک رابوة خوی است که طرف چپ ون متغیر وابسته ) (yو ) ln(Uمتغیر مستقب
) (xفرض میشود .مقدار  kاز شیب خ به دست میوید .با قرائت مقدار  kاز روی نمودار و
مساوی قراردادن حاحب ون با ) –k ln(nمقدار  cرا میتوان متاسسه کرد.
با استااده از رابوة  1نیروی چگالی باد برحسب وات بر متر مربع متاسسه میشود.
رابوة :1

1. Stevens & Sumlders
2. Lastsquares
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نیروی چگالی باد برحسب وات بر مترمربرع و چگرالی هروا برحسرب

کیلودرم بر متر مکعب و

توان سوم سریت باد برحسب متر بر ثانیه است.

با استااده از رابوة  3پارامتر ویسول  Cمتاسسه میشود.
رابوة :3

دررابوة ،3

میانگین سریت باد برحسب متر بر ثانیه،

فاکتور ترابع ومراری دامرا 6و k

فاکتور توزیع وماری ویسول  Kو  Cفاکتور ویسول  Cاست.
رابوة :61

در رابوة  ،61پارامتر ویسول  Kکه در جداول ومده است ،با بهرهدیری از رابورة  1متاسرسه
میشود .در این رابوه U ،سریت باد برحسب متر بر ثانیه C ،فاکتور تابع توزیع وماری ویسرول
 Cو  Kفاکتور تابع توزیع وماری ویسول  Kاست (حلاحی ،6919 ،

 .)00 .در این پرژوهش

یدم قوعیت 0در دادههای ماهوارهای با استااده از رابوة  66بروورد شده است.
رابوة :66
یدم قوعیت دادههای ماهوارهای با استااده از رابوههای زیر متاسسه میشود X .الگوریتم
«نسست متغیر» رابوة خوی بین سریت باد سایت مدنظر و سریت سایت مرجع است.
رابوة :6 .60

1. Gamma
2. Uncertainty
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هدف این الگوریتم تولید مجمویهای از سریتهای باد پیشبیجیشده است که میرانگین و
واری انا ون برابر با سریت باد اندازهدیریشده است .برای دستیابی به ایرن هردف ،شریب از
معادلة زیر پیروی میکجد:

و رهگیری باید از معادله زیر پیروی کجد:
همانطور که تیلور،6337( 6

 )600 .بیان میکجد ،یدم قوعیت کسری بررای مقرادیر بره

درجة چهار افروده میشود؛ مشروط به ایجکه خواها بهحورت غیرمرتس و بهطور یادی توزیع
شوند؛ بجابراین پیداکردن یدم قوعیت پارامتر شیب برابر است با:

ا

این معادله بیان میکجد که یدم قوعیت کسری در شیب برابر است برا میرانگین ریشرة دوم

یدم قوعیت کسری در انترافات استاندارد .تیلور (،6337

 )600 .ارهار کرد یدم قوعیرت

انتراف استاندارد از هر متغیر را با جایگرینکردن این معادله بررای یردم قوعیرت کسرری در
شیب متوجه میشویم:

این معادله بیان میکجد ،یدم قوعیت کسری در شیب برابر است با میانگین ریشة دوم یدم
قوعیت کسری در انترافات استاندارد .تیلور (،6337

 )610 .بیان کرد یدم قوعیت انتراف

استاندارد از هر متغیر را با جایگرینکردن  Xاین معادله برای یدم قوعیرت کسرری در شریب
متوجه میشویم:

1. Taylor
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بجابراین یدم قوعیت کسری در شیب برابر است با:
رابوة :0 .60

رابوة :9 .60

رابوة :3 .60
پارامتر رهگیری را با استااده از رواب زیر پیدا میکجیم .حال برای پیداکردن یدم قوعیرت
در معادلة قوعیت مولق مقادیر به چهار درجه اضافه میکجد .با استااده از این معادله میتوانیم
بجویسیم:

بجابراین میتوانیم دوباره یدم قوعیت کسری را در ردهبجدی اضافه کجیم:
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جایگرینکردن معادلة بالا در معادلة  9میدهد:

بجابراین یدم قوعیت در رهگیری توس معادلة زیر وورده شده است:

در ایرن رابوره،

انترراف معیرار دادههرا N ،تعرداد کرب دادههرا،

میرانگین دادههرا و

هرکدام از دادهها هستجد که در این رابوه بروورد شردهاند (تیلرور .)6337 ،برا اسرتااده از
رابوههای ذکرشده ،هریک از الگوریتمها و پارامترهای مجدرج در جداول سهدانه (در سروو
 01 ،91و  611متری از سوح زمین) در متی نرمافرار  Windographerمتاسسه شده است
(تیلور،6337 ،

.)01 .

محاسبۀ توان تولیدی توربینها

رابوة :69
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چگالی هوا برحسب کیلودرم بر مترر مکعرب A ،مجوقرة جراروب شرده

پرۀ توربین برحسب متر مربع (این پارامتر برای هرر نروع تروربین متاراوت اسرت)U ،

سریت باد برحسب متر بر ثانیه و  Pقدرت الکتریکی تولیدشده توس توربین برحسرب وات
است .لازم است توضیح داده شود که بازده پرههای توربین بادی یسارت است از تسدیب انریی
ججسشی که پرهها از باد میدیرد ،به انریی ججسشی کب باد که از مقابب پررههرا یسرور مریکجرد.
پرههای توربین کب انریی ججسشی را از باد نمیدیرند؛ زیرا در این حورت پا از برخرورد برا
پرهها سریتش به حار میرشد و متوقف میشود .بجا بر تئوری فیریکدان ولمانی ،بتر ،6ضرریب
توان نمیتواند از  61/07یا تقریساً از  1/03تجاوز کجد؛ مقداری که به حرد بترر معرروف اسرت
(حلاحی و همکاران،6919 ،

.)60 .

توربینهای کنترلشده

برای یک توربین بادی کجترلشده از زمین با استااده از معادلة زیر« ،سریت باد مؤثر» ناشی
از چگالی هوای فعلی متاسسه میشود:
رابوة :63

 Uسریت باد ثستشده برحسب متر بر ثانیه،
مکعب و

چگرالی هروا برحسرب کیلرودرم برر مترر

چگالی هواست برحسب کیلودرم بر متر مکعب که نیرو بر ون ایمال میشرود.

پا از متاسسة سریت باد مؤثر ،از ون برای متاسرسة تروان تولیدشرده توسر تروربین برادی
استااده میشود .همانطور که نمودار زیر نشان میدهد.

1. Betz
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شکل  -2نمودار توان خروجی توربین در زمان باد مؤثر
مأخذ :نگارنددان6931 ،

بهیجوانمثال ،موردی را در نظر بگیرید که مجتجی نیررو در ترراکم اسرتاندارد هروا (6/000
کیلودرم بر متر مکعب) ایمال میشود و در یک دورۀ  61دقیقهای خا

سریت باد  1/1مترر

بر ثانیه و تراکم هوا  6/61متر بر ثانیه است .معادلة ذکرشده سریت باد مؤثر  1/0متر در ثانیره
را به دست میدهد؛ یعجی باد  1/0متر بر ثانیه در تراکم هوای استاندارد میتواند همان انریی را
بادی که در  1/1متر بر ثانیه در جریان است ،در تراکم هوای کمتر از  6/61متر بر ثانیه داشرته
باشد (تیلور،6337 ،

.)00 .
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 .4یافتههای تحقیق
ارزیابی صحت دادههای ماهوارهای در مقایسه با صحت دادههای ایستگاهی در تراز ارتفاعی 10متری

در جدول  6معیارهای وماری و حتتسججی بین دادههای 6باد در تراز  61متری دریافرت
شده از  MERRA- 2Modelو دادههرای ایسرتگاهی دریافرت شرده از سرازمان هواشجاسری
مربوط به دادههای سریت باد ثست شده در ایستگاههای سیجوپتیک در مجوقة مورد پژوهش در
دورۀ زمانی  0163-0111ارائه شده است .با توجه به متاسسات انجرام شرده در ایرن جردول،
ومارۀ ضریب همسستگی بین دادههای ماهوارهای و دادههای ایستگاههرا بسریار مجاسرب اسرت.
میانگین تمامی ومارهای ضریب همسستگی ،میرانگین خورا و مجرذور مربعرات در  1ایسرتگاه
انتخاب شده بین دادههای ماهوارهای و دادههای ایستگاهی  1/3137061است .به بیران دیگرر،
هرچه این میران به حار نردیکتر باشد ،نشاندهجدۀ خورای کمترر دادههرای مراهواره ای در
مقایسه با دادههای ایستگاهی است.
جدول  -1معیارهای آماری صحتسنجی دادههای ماهوارهای در مقایسه با دادههای ایستگاهی
مأخذ :نگارنددان6931 ،
CC

RMSE

MAE

BIAS

دادة ماهواره

دادة ایستگاه

نام ایستگاه

1/9600161

1/0371

1/0371

1/73

1/73

3/63

9/3

بروجرد

1/3033061

1/1191

1/1191

1/33

1/33-

9/71

3/7

الیگودرز

1/1736161

1/0361

1/0361

1/03

1/03

9/6

0/01

الشتر

1/0730161

1/0316

1/0316

1/33

1/33

0/07

0/11

کوهدشت

6/3391161

1/1613

1/1613

1/69

1/69

6/77

6/13

نوروباد

1/6337161

1/91

1/91

1/1

1/1

9

0/3

کمالوند

0

 .6نرم افرار  Windographerاین قابلیت را دارد که بتوان از دادههای دریافتشده از  MERRA- 2Modelاز یک
مجوقه ،دادههای دیگر ترازهای ارتاایی دهدانه ،به طور مثال  61تا  011متری را از یکدیگر تاکیک کرد.
 .0کمالوند مجوقه ای در شمال شرقی ایستگاه هواشجاسی سیجوپتیک خرموباد است .نرمافرار بهکاردرفتهشده در این پژوهش
این قابلیت را دارد که برای هر مجوقة دلخواه دادۀ ماهواره ای ون را دریافت کجد .در این پژوهش از دادههای ایستگاه
هواشجاسی خرموباد (نردیکترین ایستگاه هواشجاسی به مجوقة کمالوند) برای حتتسججی دادههای ماهواره ای کمالوند در
مقایسه با دادههای ایستگاهی استااده شده است.
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CC

RMSE

MAE

BIAS

دادة ماهواره

دادة ایستگاه

نام ایستگاه

1/960061

1/13

1/13

1/9

1/9-

9/6

9/3

دورود

1/1131011

1/6133

1/6133

1/39

1/39

0/31

0/00

ازنا

1/3113170

0/1637

1/901191

1/00600

1/06600

9/1000

0/13600

1/3137061

متوس

1/076137

بهترین راه برای ارزیابی مجسع باد موجود در یک مجوقه ،متاسسة مقادیر چگرالی تروان براد
است که نشان میدهد چه مقدار انریی در ون مجوقه برای تسدیب به انریی الکتریسریته توسر
توربین بادی وجود دارد .همانطور که در جداول 0 ،6و  9مشاهده میشود ،تمامی پارامترهای
مربوط به باد ازجمله توزیع وماری ویسول  kو  cو میانگین سریت باد برحسب متر بر ثانیره و
نیروی چگالی براد برحسرب وات برر مترر مربرع ومرده اسرت .برا اسرتااده از رو

حرداکثر

درستنمایی و حداقب مربعات ،مقادیر شکب و مقیاس توزیع ویسول برای ایستگاههای مردنظر
در سوو جدادانه متاسسه شده است .همگی مقرادیر و تجریره و تتلیبهرا میرانگین سرالانه
هستجد .اهمیت ارزیابی سریت سالانة باد این است که شرکتهای فعال در زمیجة تولید انرریی
بادی ،ابتدا به میانگین سالانة سریت باد و تولید انریی در مقیاس سالانه توجره میکججرد و در
دام بعدی به جرئیات در قالب فصب و ماه توجه میکججد.
جدول  -2تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  90متری از سطح زمین
مأخذ :یافتههای تتقیق6931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

607

3/3

0/007

601

3/3

0/013

0/060

11

9/3

3/933

6/707

حداکثر درست نمایی

13

9/1

3/933

6/300

حداقب مربعات

619

3/6

0/161

0/010

حداکثر درست نمایی

610

3/6

0/190

0/033

حداقب مربعات

39

9/3

9/113

0/611

حداکثردرست نمایی

36

9/3

9/177

0/911

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/096

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
کوهدشت

900

شمارۀ سی و چهارم

مجلّة جغرافیا و توسعة ناحیهای
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

11

3

3/061

07

9/3

3/379

0/131

31

3/0

0/110

0/631

حداکثر درست نمایی

33

3/0

0/137

0/611

حداقب مربعات

01

9/3

9/366

6/309

حداکثر درست نمایی

33

9/3

9/110

0/631

حداقب مربعات

19

3/9

3/361

0/913

حداکثر درست نمایی

11

3/9

3/391

0/917

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

6/106

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

الیگودرز

الشتر

کوهدشت

نام ایستگاه

نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

بروجرد

نورآباد

ازنا

کمالوند

دورود

شکل  -9نمودار گلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  90متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

سال هجدهم

909

بروورد حداکثر انریی پتانسیب باد در استان لرستان ...

شکب  9دلساد سالانة هریک از ایستگاهها را در ارتاراع  91مترری از سروح زمرین نمرایش
میدهد .ملاحظه میشود که در ایستگاههای بروجررد ،الیگرودرز ،الشرتر ،نوروبراد و کمالونرد
جهت باد غالب ججوب غربی و در ایستگاه های کوهدشت و دورود جهت براد غالرب شرمال
شرقی است.
جدول  -9تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  30متری از سطح زمین
مأخذ :یافتههای تتقیق1931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m2 /h

باد m/s

607

0/9

0/301

603

0/9

0/331

0/060

611

3/0

3/701

6/077

حداکثر درست نمایی

11

3/6

3/176

6/303

حداقب مربعات

601

3/3

0/161

0/010

حداکثر درست نمایی

691

3/3

3/670

0/033

حداقب مربعات

34

9/1

3/613

0/611

حداکثر درست نمایی

31

9/1

3/613

0/911

حداقب مربعات

10

3

3/061

6/106

حداکثر درست نمایی

11

9/3

3/379

0/131

حداقب مربعات

606

3/1

0/310

0/631

حداکثر درست نمایی

609

3/1

0/370

0/611

حداقب مربعات

10

9/1

3/016

6/309

حداکثر درست نمایی

33

9/1

3/613

0/631

حداقب مربعات

611

3/1

0/011

0/913

حداکثر درست نمایی

619

3/7

0/913

0/361

حداقب مربعات

الشتر

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/093

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

الیگودرز

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
کوهدشت
نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

بروجرد
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شمارۀ سی و چهارم

نورآباد

ازنا

کوهدشت

دورود

شکل  -4نمودارگلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  30متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

شکب  3نمودار دلساد سالانة هریک از ایستگاههای مدنظر را در ارتااع  01مترری از سروح
زمین نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود ،جهت باد غالب در ایستگاههرای بروجررد،
الیگودرز ،الشتر ،نوروباد و کمالوند جهت غالب ججوب غربی و در ایستگاههرای کوهدشرت و
دورود جهت باد غالب شمال شرقی است .در ایستگاه ازنا نیر جهت باد غالب ججوبی است.
جدول  -4تجزیه و تحلیل پارامترهای باد در هریک از ایستگاهها در ارتفاع  100متری از زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،
نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m 2 /h

باد m/s

061

1/9

1/033

069

1/9

1/113

0/001

699

3/1

0/016

6/703

حداکثر درست نمایی

660

3/0

0/163

6/301

حداقب مربعات

676

0/3

1/611

0/010

حداکثر درست نمایی

673

0/3

1/010

0/033

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/031

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

نام ایستگاه

بروجرد
الیگودرز
الشتر
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نیروی چگالی

میانگین سرعت

باد W/m 2 /h

باد m/s

70

3

3/037

13

3

3/011

0/913

613

3/3

3/371

6/111

حداکثر درست نمایی

30

3/9

3/301

0/631

حداقب مربعات

610

0/9

1/163

0/633

حداکثر درست نمایی

610

0/9

1/190

0/610

حداقب مربعات

10

3/6

3/103

6/311

حداکثر درست نمایی

19

3

3/309

0/611

حداقب مربعات

691

0/6

0/163

0/931

حداکثر درست نمایی

630

0/6

0/133

0/061

حداقب مربعات

ویبول c

ویبول k

الگوریتم

0/631

حداکثر درست نمایی
حداقب مربعات

900
نام ایستگاه

کوهدشت
نوروباد
کمالوند
دورود
ازنا

جدول  -3میزان درصد عدم قطعیت هریک از برآوردها در سطوح مدنظر
مأخذ :نگارنددان6931،
درحد یدم قوعیت در هریک از ایستگاههای بررسیشده

m/s0/70 - +

درحد یدم قوعیت هریک از برووردها در سوو مدنظر در ایرن پرژوهش ،برا اسرتااده از
رابوة  60متاسسه شده است.

الشتر

کوهدشت

الیگودرز

نورآباد

بروجرد

کمالوند
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ازنا

شمارۀ سی و چهارم

دورود

شکل  -3نمودارگلباد میانگین سالانۀ هریک از ایستگاهها در ارتفاع  100متری از سطح زمین
مأخذ :نگارنددان6931 ،

شکب  0دلساد هریک از ایستگاههای مدنظر را در ارتااع  611متری از سروح زمرین نشران
میدهد .در ایستگاههای بروجرد ،الیگودرز ،الشتر ،نوروباد و کمالوند جهت باد غالرب ججروب
غربی و در ایستگاههای کوهدشت ،دورود و ازنا جهت باد غالب شمال شرقی اسرت .در ایرن
پژوهش با استااده از دلسادها میتوان بازۀ سریت باد هریک از ایستگاهها را مشاهده کرد.
 .3نتیجهگیری

طسیعت مجوقه درواقع بهترین راهجمای انتخاب سایت توربینهای برادی اسرت .همچجرین،
تهیة دلساد مجوقه ،راهجمای اولیة مجاسسی برای امک ان اسرتااده از انرریی برادی اسرت .درواقرع
دلسادها نمودارهای ترسیمی هستجد که توزیع فر اوانی جهت و سریت باد را نشران مریدهجرد.
براساس توضیتات ذکرشده ،در مکانیابی سایت توربین های بادی باید از وجود بادهای غالب
و همیشگی وداهی و جود داشته باشد و در طول مسیر جهت این بادها کمتررین موانرع باشرد.
بهیلاوه ،جهت ،سری ت باد غالب و ترداوم ون نیرر یامرب بسریار مهمری اسرت و در حرورت
مجاسب بودن پتانسیب سریت باد برای تولید انریی باید شرای دیگری از قسیب زمرین مجاسرب،
بودجة کافی ،نیروی انسانی متخصص و غیره بهمجظور تولید انریی از نیروی چگالی باد وجود
داشته باشد .با وجود اینها ،تپههای وسیع ،مسوح و تقریساً دررد ،مجاسربتررین مترب نصرب
توربین هادی هستجد .براساس نتایج پژوهش ،در ارتاراع  91مترری از سروح زمرین ،بیشرترین
سریت باد در ایستگاه بروجرد  3/3متر بر ثانیه با توان چگالی 607وات بر متر مربع در سایت
و کمترین سریت باد در ایستگاه کوهدشت با سریت  9/3متر بر ثانیه و تروان چگرالی ون 39
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وات بر متر مربع در سایت متاسسه شد .در سوح  01متری از سوح زمین ،بیشرترین سرریت
باد در ایستگاه بروجرد  0/9متر ثانیه و توان چگالی باد  607وات برر مترر مربرع در سرایت و
کمترین سریت باد در این سوح در ایستگاه کوهدشت  9/1متر بر ثانیه با توان چگالی 06وات
بر متر مربع در سایت بروورد شد .در سوح  611متری از سوح زمین ،بیشترین سریت باد در
ایستگاه بروجرد  1/9متر بر ثانیه و توان چگالی باد  061وات بر متر مربع در سایت و کمترین
سریت باد در ایستگاه کوهدشت  3متر ثانیه با توان چگالی باد  70وات بر متر مربع در سایت
بروورد شد .براساس دلسادهای ترسیمشدۀ جهت براد غالرب در همرة سروو  01 ،91و 611
متری از سوح زمین در ایستگاههای بروجرد ،الیگودرز  ،الشتر ،نوروباد و کمالوند ،جهرت براد
غالب سمت ججوب غربی و در ایستگاههای کوهدشت ،دورود و ازنا جهت باد غالرب سرمت
شمال شرقی است .نتایج یاد شده حاکی از مجاسب بودن انریی پتانسیب باد و امکران احرداث
توربین بادی در بروجرد ،الشتر ،نوروباد ،ازنا و کمالوند در همة سوو  01 ،91و  611متری از
سوح زمین است .همچجین ،از مجاسب بودن انریی پتانسیب باد و امکان احداث توربین فق در
سوح  611متری از سوح زمین در الیگودرز ،کوهدشت و دورود ،کافینسودن انرریی پتانسریب
باد در ارتااعهای  91و  01متری است .با توجه به ایجکه از نظرر کمّری ،متوسر سرریت براد
مجوقة مدنظر برابر با استانداردهای مورد نیاز برای نصب توربینهای برادی اسرت ،هرماکجرون
امکان تولید نیرو با متوس سریت باد موجود از طریق تکجولویی توربینهای امروزی وجرود
دارد.
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