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 از امواج اقیانوس   انرژي   سازي شناورهاي استحصالگر هینه ب 
  

  ب*، عارف افشارفردآناهید بازیار

  
  مهندسی مکانیک ، دانشجوي کارشناسی ارشد 9177948944، دانشکده مهندسی،  ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهدآ 

  عضو هیئت علمی گروه مکانیک ، 9177948944، دانشکده مهندسی، ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهدب 

 afsharfard@um.ac.ir*پست الکترونیکی نویسنده مسئول: 

  
 چکیده 

ها درمورد افزایش گرماي زمین و  با پیشرفت روزافزون تکنولوژي و رشد جمعیت بشر، نیاز به انرژي رو به افزایش است و نگرانی
انرژي   هاي تجدیدپذیر بیشتر جلب شود. یکی از این منابعاي سبب شده توجه محققان به انرژيگلخانههاي گازهاي  آلودگی

بر است که باید با هاي سوخت فسیلی بسیار هزینهامواج اقیانوس است. استحصال انرژي از امواج اقیانوس در مقایسه با نیروگاه 
این هزینههایی مانند بهینهروش یابدسازي،  بهینهها کاهش  با کمک  این پژوهش سعی شده  سازي هندسی، بهترین نوع  . در 

با هندسه منظور، شناورهایی  با امواج منظم،    و  هاي مختلف در شرایط دریایی فرضیشناور استحصالگر معرفی شود؛ به این 
شوند. یک مولد  یکدیگر مقایسه میها محاسبه و با  و با استفاده از روش تئوري نواري، مشخصات دینامیکی آناند  طراحی شده

ي آن است که دهندهشود. نتایج نشانسازي شده و روي شناورها نصب می پیزوالکتریک نیز براي تولید انرژي الکتریکی، مدل
استحصال انرژي نبوده و شناورهاي کشیده زیادشناورهایی با سطح مقطع مستطیلی مناسب  دلیل میرایی  نیز به  صرفه به  تر 

  . اي دارنددایره. بهترین نوع شناورها، شناورهایی هستند که سطح مقطع نیم نیستند

  سازي.: استحصال انرژي؛ امواج اقیانوس؛ بهینه کلمات کلیدي 

 مقدمه  -1

هاي تحقیق و توسعه  هاي محیط زیست، عامل اصلی محرك فعالیتهاي فسیلی و آلودگیها در مورد کمبود سوختامروزه نگرانی
هاي پاك، انرژي اقیانوس  هاي تجدیدپذیر و پاك مانند خورشید، باد، اقیانوس و رودخانه است. در بین انرژياستفاده از سوختي  در زمینه

هاي جزر و مدي، زمین  است. جریانقرارگرفته دلیل در دسترس بودن در بیشتر مواقع و همچنین چگالی انرژي باال، بیشتر مورد توجهبه
هاي جزر و مد که برد. برخالف جریانتوان بهرههاي مختلف میمنابع انرژي اقیانوس هستند که از هرکدام با شیوهگرمایی و امواج آب از 

تا  2روز در دسترس هستند. چگالی انرژي مزارع موج آیند، امواج اقیانوس در اکثر مدت شبانهفقط در ساعات محدودي از روز بوجود می
کیلووات بر  0.6تا    0.4کیلووات بر متر مربع) و مزارع بادي ( 0.2تا  0.1شتر از پارك هاي خورشیدي ( کیلووات بر متر مربع است که بی  3

تراوات ساعت در سال برسد که تقریباً یک سوم    1170در ایاالت متحده تولید برق از امواج می تواند به بیش از  .  ]1[متر مربع) است  



 ایران   - تهران    – دانشگاه صنعتی امیرکبیر   - 1401آذر ماه    – کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات    دوازدهمین 
 

 
2 

. اساس تبدیل انرژي موج شامل دو مرحله است: تبدیل انرژي  ]2[هر سال است  تراوات ساعت برق مصرفی در ایاالت متحده در    4000
توان در  هاي تبدیل انرژي موج را میموج به انرژي مکانیکی و سپس تبدیل انرژي مکانیکی توسط ژنراتور به انرژي الکتریکی. سیستم

هاي  هاي مبتنی بر ارتعاش و ستوناي، سیستمهاي نقطهسرپوشیده، جاذبهاي  هاي زیر آب، سیستمبندي کلی قرارداد: توربینچهار دسته
. ]4[است  به دلیل فرکانس کم امواج اقیانوس، توجه کمتري به برداشت انرژي مبتنی بر ارتعاش از این منبع انرژي شده. ]3[آب نوسانی

با سایر فناوري ترین معایب در مقابل  ر باال هستند و این یکی از بزرگهاي تجدیدپذیر و برتر بسیاهزینه هاي انرژي موج در مقایسه 
وري انرژي، به هیچ وجه نمی توان از بهینه سازي  . با این حال، براي افزایش بهره]2[هاي استحصالگر از امواج است سازي سیستمتجاري

ی یا پیکربندي هندسی آن است تا  سازي شکل هندس معین، بهینه استحصالگر سازي طراحی یکهاي بهینه. یکی از روش]5[غافل شد
  .]6[اي مشخص انجام دهدحداکثر کارایی خود را به شیوه

است. ژیرار در فرانسه اولین اختراع  برداري از امواج اقیانوس براي انجام کارهاي مفید بودههزاران سال است که بشر به دنبال بهره
ها فانوس دریایی که با انرژي امواج  ها با ساختن دهمیالدي، ژاپنی  1965سپس در سال    .]7[به دست آورد    1799انرژي امواج را در سال  

انرژي الکتریکی همواره به    . محققان براي افزایش بازده تولید]8[کردند، اولین قدم براي استحصال انرژي از امواج را برداشتند  کار می
ي مختلف تیرهاي مرکب چا و همکاران هندسه  2013کنیم. در سال  اند که در ادامه به چند مورد اشاره میهاي متفاوتی بودهدنبال راه

ید سازه، وري به دلیل کاهش فرکانس تشدپیزوالکتریک زیر آب تحت تحریک پایه را بررسی کرند و مشاهده شد که با افزایش طول غوطه
نتایج تجربی دو طرح مدوالسیون جرم ارائه کردند و نشان دادند که  2015. دیاموند و همکاران در سال ]9[یابد توان برداشت کاهش می

جین و همکاران، سه مدل هندسی مختلف    2018در سال    .]10[استحصالگر موثرتر است   یکی از آنها در بهبود قابلیت هاي برداشت انرژي
  بهتر از دو نوع دیگر است   براي استحصال انرژي  درجه  90سیستم برداشت انرژي طراحی کردند و نتیجه گرفتند که مخروط  را براي  

ها نتیجه نیز ارسلجان و کوکنر یک تحقیق در مورد تاثیر هندسه و جرم و ابعاد شناور انجام دادند و با برآورد هزینه 2020. در سال ]11[
    .]12[هاست آن استحصالگرها بر اساس تغییر هندسه  سازيبهینه ترین نوع صرفه گرفتند که به

مطالعه بهدر  بهینه ي حاضر،  خاصی    شناور  سازيمنظور  دریایی  با شرایط  مطابق  مختلف  شناور  چند مدل  انرژي،  استحصالگر 
را محاسبه کرد. از میان مولدهاي مختلف، مولد  طراحی شده که می فرکانس طبیعی هر شناور  توان مقدار میرایی، ضریب سختی و 

الزم به ذکر است که سیستم طراحی  است.  شدهپیزوالکتریک، به دلیل کوچک بودن و چگالی انرژي بیشتر نسبت به سایر مولدها، انتخاب  
ارتعاش است.   پایه  بر  با مقایسهشده، سیستم مبتنی  ادامه،  با یکدیگر، مدل هندسی مناسبدر  فرکانس شناورها  و  براي  ي میرایی  تر 

  شود. برداشت انرژي پیشنهاد می

  سازي ریاضی مدل  -2

شود. یک است که در ادامه تشریح میبرنولی به یک تیر ستون مدل شدهدر این پژوهش، مبدل پیزوالکتریک بر اساس قانون اولر 
فرض کنید که به یک جرم متحرك    tipMو جرم نوك  tضخامت ، ρ، چگالی EI خمشی  سفتی  ، Lبا طول  شدههدایت تیر ستون گیردار 

baseM  متصل است و همچنین به یک فنرK  و دمپرC  متصل است و تحت نیروي خارجیF صورت تحریک از پایه که به استقرارگرفته
طبق قانون اولر برنولی، انرژي پتانسیل و جنبشی این سیستم به ترتیب به صورت با استفاده از روش الگرانژ و  .  کندشروع به نوسان می

  : ]4[ آیدبدست میزیر 
)1 (  

   
)2(    

  
باال، اندیس   روابط  اندیس    pدر  و  به پیزوالکتریک  تیر است.  bمربوط  به    zو همچنین   نشان داده شده  Zبا    baseMجابجایی    مربوط 

نمایانگر طول موثر است. انرژي الکتریکی ورودي در این    eLنمایانگر ولتاژ و    Vنمایانگر پهنا،    w  دهنده فاصله تا تار خنثی است،نشان
    ي زیر است:مطابق رابطهسیستم نیز 
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   جابجایی تیر با روش جداسازي متغیرها به صورت زیر است: .جزء گذردهی در کرنش ثابت و عرض الیه پیزوالکتریک است  33eکه 

)4 ( 

)  4) در معادله (3-1با جایگذاري معادالت ( مدي بودن وبا فرض تک  دهد.پاسخ زمانی را نشان می q(t)شکل مد و ϕ(x) در این معادله 
  خواهیم داشت: 

)5 (  
)6(  
)7 (  

  آیند: ابط باال نیز با کمک روابط زیر بدست میو مقادیر جرم و سفتی معادل در رمقاومت الکتریکی مدار است.   Rکه 

)8 (  
  

)9 (  
  

)10 (  
  

)11 (  
  

  صورت زیر است: ي اولر برنولی، شکل مد براي سیستم بهمعادله طبق. است  gtipMکه در این پژوهش برابر با  بودهنیروي محوري  N که

)12 (  

iλ    مقدار ویژه شکل مد ارتعاشیiمشخصه نیز با توجه با تابع ویژه و شرایط مرزي    آید؛ معادلهمشخصه بدست می  ام است که از معادله
توان جرم و سختی سیستم را محاسبه کرد و فرکانس طبیعی  ) می11-8) در معادالت (12(  قابل محاسبه است. حال با جایگذاري معادله

  آید: نیز به راحتی از این معادله بدست می
)13 ( 

 هاي موج مشخصات و ویژگی  -3

ویژگیدر             و  انرژي  طراحی شناورها درنظر  سرتاسر جهان چگالی  براي  عنوان مرجع  به  این  و  است  یکتا  اقیانوس  امواج  هاي 
ها به شرایط اقلیمی و موقعیت جغرافیایی مکان انتخاب شده بستگی دارد. بنابراین الزم است قبل از اقدام  ؛ این ویژگی]6[شود میگرفته

در این مقاله، مکان انتخابی    مکان دریایی مناسب انتخاب شود و مشخصات موج آن منطقه به خوبی بررسی شود.به طراحی شناورها یک  
  ، سرعت موج )wL(اند. پارامترهاي اصلی موج شامل طول موج  باشد که در ادامه تشریح شدههاي امواج نیز فرضی میفرضی است و ویژگی

)u(  ،ارتفاع موج) ζ( امواج    توان پارامترهاي دیگر مانند فرکانسشوند که میمی)wω(   و شماره موج)k(  وابطرا از این پارامترها مطابق ر 
  : ]13[زیر بدست آورد

)14 (  

)15 (  

  آورد:زیر بدست توان از رابطهرا نیز می )eω(همچنین فرکانس برخورد

)16(  
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µ  زاویه برخورد امواج به شناور است وg 2( نیز برابر با(m/s 19.8 :است. در جدول زیر مقادیر این پارامترها آورده شده  

 . مقادیر پارامترهاي موج 1جدول 

Lw (m) u (m/s) ζ (m) µ cosµ k ωw (rad/s) ωe (rad/s) 

4 1 0.4 180 -1 1.5708 3.9254 5.4963 

 مشخصات شناورها  -4

افزار طراحی سه  سازي هندسی شناورها، چندین شناور با تغییرات هندسی جزئی و جنس و وزن یکسان توسط نرممنظور بهینهبه
شناورها بدون    است. درنظر گرفته شده  (Maple)را  ها چوب افیلوگرم و جنس آنک  200ي شناورها  اند. وزن همهبعدي، طراحی شده

اي  استوانهدر شکل اول که مکعب مستطیل است بعد از چند مرحله گرد کردن قسمت پایینی به شکل نیم  لنگر در سطح آب دریا قراردارند.
بیضی بوجودآمد، در شکل سوم یک  استوانه با طول و عرض برابر را از دو طرف کشیده و یک شکل شبهرسیدیم، در شکل بعدي یک نیم 

استوانه را از یک طرف کشیده و شکلی شبیه به  یافتیم و در شکل آخر نیز یک نیمبیضی دستشکل  ه را از دو طرف کشیده و به  کرنیم
  است.هر شکل در جدول آورده شدههندسی آمد. در ادامه مشخصات قایق بدست

 . مشخصات ابعاد شناورها 2جدول 

  ی شعاع افق 
  (متر) 

  ي شعاع عمود 
  (متر) 

ارتفاع  
  (متر) 

عرض  
  (متر) 

طول  
  (متر) 

  ی شعاع افق   ک ی شمات 
  (متر) 

شعاع عمودي  
  (متر) 

ارتفاع  
  (متر) 

عرض  
  (متر) 

طول  
  (متر) 

  شماتیک 

0 0.51 0 1.01 1.01 

 

0 0 0.37 0.74 1.48 
 

1.28 0.49 0 0.98 1.18 

 

0 0.99 0.30 0.76 1.52 
  

0.69 0.47 0 0.95 1.33 

 

0 0.56 0.23 0.77 1.55 

  
0.52 0.46 0 0.92 1.47 

 

0 0.45 0.16 0.79 1.58 

  
0.45 0.44 0 0.89 1.60 

 

0 0.41 0.08 0.8 1.6 

  
0.43 0.43 0 0.84 1.71 

 

0 0.402 0 0.80 1.61 

  

  ا (ادامه) . مشخصات ابعاد شناوره 2جدول 

  ی شعاع افق 
  (متر) 

  ي شعاع عمود 
  (متر) 

ارتفاع  
  (متر) 

عرض  
  (متر) 

طول  
  (متر) 

  ی شعاع افق   ک ی شمات 
  (متر) 

شعاع عمودي  
  (متر) 

ارتفاع  
  (متر) 

عرض  
  (متر) 

طول  
  (متر) 

  شماتیک 

0.48 0.47 0 0.94 1.32 

 

0.58 0.58 0 1.16 1.16 
 

0.51 0.5 0 1 1.4 

 

0.68 0.56 0 1.11 1.33 
 

0.55 0.45 0 0.91 1.46 
 

0.79 0.53 0 1.07 1.5 
 

0.79 0.44 0 0.89 1.6 

 

0.92 0.52 0 1.03 1.65 

 
1.09 0.43 0 0.87 1.74 

 

0 0.46 0 0.92 1.84 
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  حرکت هیو  -5

یک شناور روي سطح اقیانوس تقریبا همیشه در حال نوسان است، سه حرکت که نوسان محض هستند شامل حرکت هیو، پیچ 
  حرکت هیو به صورت زیر قابل بیان است:  شود. معادله. حرکت هیو به حرکات نوسانی باال و پایین شناور گفته می]13[و رول است 

)17 (  

 حرکت هیو  معادلهي ضرایب ي محاسبهنحوه 5-1
هر سطح مقطع متفاوت   رینامیکی دد  اکثر شناورها در سرتاسر طولشان شکل هندسی یکسانی ندارند، درنتیجه مقدار ضرایب

با استفاده از این روش   .حرکت هیو باید از روش تئوري نواري استفاده کنیم  ي تک تک ضرایب معادلهبراي محاسبه درنتیجه خواهد بود.
فواصل یکسان درنظر گرفتهچندین سطح م ، مقدار  دینامیکیهایی مربوط به هر ضریب  شود و با استفاده از فرمولمیقطع از شناور با 

براي کل شناور محاسبه    دینامیکییري شده و مقدار هر ضریب  گگرالتشود و در نهایت در طول شناور ان هرکدام در هر مقطع محاسبه می
است اما نتایج نهایی با این روش بسیار نزدیک به نتایج تجربی پوشی شدههاي مجاور چشم تاثیرات متقابل مقطعشود. در این تئوري از  می

  .]13[است 
دهد که مقدار آب جابجا صورت حرکت باال و پایین در آب است، مقداري از آب را نیز حرکت میشناور در انجام حرکت هیو که به

ي هرمقطع  شود. مقدار جرم افزودهشناور دارد، به این مقدار از جرم آب، جرم افزوده یا جرم مجازي گفته میشده بستگی به شکل هندسی  
  مطابق فرمول زیر است: 

)18 (  
ρ  3(ه  چگالی آب اقیانوس است کkg/m(  1000  باشد.  میnB    عرض مقطع شناور وC  ي مقدار  ضریب جرم افزوده است. براي محاسبه

  کنیم: ي کل شناور از فرمول زیر استفاده میجرم افزوده
)19 (  

 
کاهد، مقدار میرایی معموال به نوع حرکت ارتعاشی،  کند و از شدت حرکت مینیروي میرایی همیشه در خالف جهت شناور عمل می

  شود: ي زیر استفاده میي ضریب میرایی از رابطه. براي محاسبه]13[ي شناور بستگی دارد فرکانس برخورد و هندسه

)20 (  
    

Ā  ،نسبت ارتفاع موج به شدت حرکت هیوnb    میزان میرایی در هر مقطع وb  میزان میرایی کل شناور است .  

)21 (  
  

ي  شود. ضریب نیروي بازگردان یا ضریب سختی از رابطهشناور وارد میدر حرکت هیو، نیروي بازگردان به صورت نیروي شناوري اضافه به  
  زیر قابل محاسبه است: 

)22 (  

باشند. در حرکت هیو، نیروي تحریک ي مستقیم با ویژگی امواج آب دارد و امواج آب تنها منبع تحریک شناورها مینیروي تحریک رابطه
  شود: شناور محاسبه می از انتگرال نیروي شناوري مضاعف در طول 

)23 (  

  شود: ي زیر محاسبه می از رابطه ˊkمقدار 

)24 (  

푎푛 = 퐶
휌휋퐵푛

2

8
 

푎푧 = 푎푛

푙/2

−푙/2
푑푥 

푏n =  
휌푔2Ā2

휔e3  

푐 = 휌푔 퐵푛 푑푥
푙/2

−푙/2
 

퐹 = (2휌푔휁 푦푐표푠푘
푙
2

−푙
2

푥푑푥)푐표푠휔푒 푡 

푘 = 푘푥 × 푐표푠µ 

푎푧̈ + 푏푧̇ + 푐푧 = 퐹̥푐표푠휔푒푡 

푏 = 푏푛 푑푥
푙/2

−푙/2
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 گیري بحث و نتیجه  -6

- توان بهترین و مناسبها، میي آني فرکانس و مقایسهآوردن ضرایب دینامیکی براي هر شناور و با محاسبهبا محاسبه و بدست
است. الزم به ذکر است که سایر  شدهنتایج محاسبات در جداولی در ادامه متن آوردهترین شناور را براي استحصال انرژي انتخاب کرد.  

   .شودمیثابت در نظر گرفته ،تیر پیزوالکتریک است ابعادپیزوالکتریک و   جنسپارامترهاي سیستم که مربوط به 

 ي مکعب مستطیل بر پایه   هاي شناور . ضرایب دینامیکی براي  3جدول  

  ک ی شمات   (kg) جرم شناور   (kg) جرم افزوده   (N.s/m) ضریب میرایی   (N/m) ی سخت   ب ی ضر   (N) ک ی تحر   ي رو ی ن   (Rad/s) ی ع ی فرکانس طب 
4.736687007  803.4414145  10346.39978  554.0997039  261.1475  200  

    
4.923282433  841.2028493  10825.48462  826.1296348  246.6191699  200.0005  

  
5.203544831  878.8719422  11310.74466  1004.982954  217.7266481  200.0004  

  
5.247996553  899.8541875  11587.5859  1061.905441  220.7313289  200.0005  

  
5.334407361  880.3526921  11637.0144  1022.410675  208.9490624  200  

  
5.227987039  789.9210847  10691.98277  915.1693197  191.1912523  200.0001  

  
 

یابد. ضریب میرایی ابتدا روند افزایشی و سپس کاهشی شود، جرم افزوده کاهش میتر میايهرچه سطح مقطع شناورها دایره
 یابند. استوانه است مقداري کاهش میدر شکل آخر که نیمدارد. ضریب سختی و مقدار فرکانس روند افزایشی دارند اما 

 استوانه ي نیم . ضرایب دینامیکی براي شناورهاي بر پایه 4جدول  
  شماتیک   ) kgجرم شناور (   ) kgجرم افزوده (   ) N.s/mضریب میرایی (   ) N/mضریب سختی (   ) Nنیروي تحریک (   ) Rad/sفرکانس طبیعی ( 

4.681361773  754.7528175  8658.240338  798.3427679  195.0791664  200.0005  
  

4.800132976  823.8382009  9235.899965  762.333634  200.8415041  200  
  

4.890983781  842.6743837  9765.34488  873.8307561  208.2198102  200.005  
  

5.093783177  815.4741068  9832.602632  858.0977685  178.9539452  200.0005  
  

5.21258697  844.7674227  10982.34928  974.9462831  204.1926472  200.0002  

  
5.270429525  851.7709748  10874.83508  958.4749071  191.4980014  200.0005  

  
 

شوند، جرم افزوده و ضریب میرایی روند ثابتی ندارند اما  تر میاي است و فقط شناورها کشیدهسطح مقطع در همه شناورها دایره
 یابند.تر شدن شناورها افزایش میضریب سختی و فرکانس طبیعی با کشیده
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 کره نیم ي  . ضرایب دینامیکی براي شناورهاي بر پایه 5جدول  

  شماتیک   ) kgجرم شناور (   ) kgجرم افزوده (   ) N.s/mضریب میرایی (   ) N/mضریب سختی (   ) Nنیروي تحریک (   ) Rad/sفرکانس طبیعی ( 
4.972768552  813.6206215  8965.198665  606.5865161  162.5462566  200.0004  

  
5.119247242  824.4320977  9260.874132  641.2335061  153.3778141  200.0004  

  
5.095362329  787.3652909  9167.824974  626.2257268  153.1148026  200.0002  

  
5.209886169  816.6495517  9646.657222  691.4580085  155.4019177  200.0005  

  
5.312710344  821.6740401  10301.84462  810.8651735  164.9885733  200.0029  

  
 

تر شدن شناورها، جرم افزوده و ضریب میرایی روند ثابتی ندارند، اما ضریب میرایی درکل روند افزایشی دارد. ضریب  کشیدهبا  
 سختی و فرکانس طبیعی نیز روند افزایشی دارند.

 استوانه ي نیم . ضرایب دینامیکی براي شناورهاي بر پایه 6جدول  

  شماتیک   ) kgجرم شناور (   ) kgجرم افزوده (   ) N.s/mضریب میرایی (   ) N/mضریب سختی (   ) Nنیروي تحریک (   ) Rad/sفرکانس طبیعی ( 
4.877716312  828.0285346  9403.385964  880.0873221  195.2311682  200  

  
5.020974628  809.8517319  9953.087352  909.4968144  194.8041981  200.0001  

  
4.995838404  814.2350891  9523.62975  903.1162628  181.5796186  200.0005  

  
5.131539098  909.3511813  11198.40668  966.5623803  225.2661827  200.0001  

  
5.303755354  881.3621661  11309.02882  975.1990747  202.0297913  200.0001  

  
 

افزایش میشوند ضریب میرایی بهتر میشناورها هرچه کشیده ثابتی ندارد، ضریب سختی و  طور کلی  یابد و جرم افزوده روند 
  یابند.  فرکانس نیز ابتدا افزایش، سپس کاهش و دوباره افزایش می

باشد اقیانوس  فرکانس  به  نزدیک  باید  سیستم  هاي  فرکانس  انرژي،  برداشت حداکثر  منظور  متوجه  مقایسه  با  .به  شناورها  ي 
شوند. از طرفی معموال با افزایش  یابند و نزدیک به فرکانس امواج می ها نیز افزایش میشویم که هرچه سختی افزایش یابد، فرکانسمی

برداشت انرژي    بازدهتر باشد، بیشتر نوسان خواهد کرد و  یابد که مطلوب ما نیست؛ میرایی شناور هرچه کمسختی، میرایی نیز افزایش می 
شود را نباید نادیده گرفت. درنتیجه بهترین شناور براي  یابد، اما این نکته که میرایی بسیار پایین باعث واژگونی شناور می هم افزایش می
  باشد. شناوري است که میرایی نسبتا پایین و فرکانس باال و نزدیک فرکانس امواج داشته ، برداشت انرژي

کره کمترین  شناورهاي مبتنی بر مکعب مستطیل بیشترین جرم افزوده و شناورهاي مبتنی بر نیمهاي شناورها، در مقایسه گروه 
کره  شناورهاي گروه مکعب مستطیلی و شناورهایی که متقارن نیستند بیشترین میرایی را دارند و شناورهاي گروه نیمجرم افزوده را دارند.  

  دارند.ها گروه سایرنسبت به کره فرکانس طبیعی بیشتري همچنین شناورهاي بر پایه نیم. ستنداز کمترین مقدار میرایی برخوردار ه

 نتایج  -7

امواج دریا  منظور بهینهي متفاوت بهشناور با وزن و جنس یکسان و هندسه   یندر این مطالعه، چند سازي استحصال انرژي از 
با استفاده از روش تئوري نواري، جرم افزوده، میرایی، سختی، نیروي تحریک و   صورت آزاد روي سطح آب قرارگرفتند،و به طراحی شدند
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سازي شد و روي شناورها نصب  فرکانس هر شناور محاسبه و با یکدیگر مقایسه شدند. یک سیستم برداشت انرژي پیزوالکتریک نیز مدل
تر باشد، فرکانس بیشتري  جه شدیم که هرچه نسبت طول به عرض شناور بیشتر باشد و شناور کشیدهي شناورها متوگردید. با مقایسه

هایی که نسبت شعاع عمودي به طول کمتري داشتند نیز فرکانس  ها یکسان بود، آن دارد و در شناورهایی که نسبت طول به عرض آن
تیجه رسیدیم که در شناورهایی که سطح مقطعی غیر از مستطیلی دارند،  ي میزان میرایی شناورها به این نبیشتري داشتند. در مقایسه

زیاد می باشد، میرایی بسیار  اگر این نسبت دو  و  بسیار کم  نسبت طول به عرض شناورها یک باشد، میرایی  شناورهاي  اگر  شود پس 
،  در کل رین میرایی را دارد و ناپایدار است.  تباشند. همچنین شناوري که سطح مقطع مستطیلی دارد کممناسبی براي برداشت انرژي نمی

ترین شناور براي استحصال انرژي  صرفهتري دارند بهترین و مقرون بهند و کشیدگی کمااي داشته و متقارندایرهشناورهایی که مقطع نیم
  از امواج اقیانوس خواهند بود. 
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