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 چکیده:

انرژی بالقوه در  نیموج مشهودتر انرژی شود کهیدر نظر گرفته م ریدپذیتجد یانرژ یاز منابع اصل یکیبه عنوان  یانوسیاق ی دریایی وانرژ

موارد  یج و در برخاموا یامواج به سمت برداشت انرژ یانرژ دفعاز  یو فراساحل یمهندسان ساحل یبرا یف طراحااهد .است دریا و اقیانوس

های انرژی موج، مبدل رویکردهای مختلف شده است. یکی از انواع مبدلهای موج با که منجر به ایجاد انواع مبدل کرده است رییهر دو تغبه 

شکن سنتی روگذری بر روی موجدستگاه  کیدادن  یجا ینوآورانه است که برا ساحلی یسازه کی OBRECانرژی موج روگذری است. 

متوسط باالتر از  کف مخزنکه طوریبه شده لیتشک ییدار جلوبیبا سطح ش یبتن مخزن کیاز  دستگاه نیشده است. ا یطراح سنگیتوده

 یآورجمع یدر مخزن را ییدار جلوبیسطح ش روی از روگذریاز امواج  حاصل یاز انرژ یبخش استقادر  OBREC .قرار دارد ایسطح آب در

 لیتبد الکتریسیته یبه انرژ ایمخزن و سطح آب در نیب یکیدرولیبا استفاده از اختالف هد ه ،شده در مخزن رهیآب ذخ یکند. سپس انرژ

 لیتبد یبا هدکم، برا یکیدرولیه یهانیتورب از درون مخزن آب انیجر هیدرولیکی که در پشت مخزن قرار دارد، نیشود. در اتاق ماشیم

اطالعات دهند که نشان می OBREC های انجام شده توسط محققان بر روی مبدلبررسی شود.و به دریا بازگردانده می کندعبور می یانرژ

در شرایط  OBREC وجود داشته است. تحقیقات انجام شده برای طراحی مبدل OBREC ی مبدلهای طراحی کمی در زمینهو توصیه

حاضر در راستای رفع ی مختلف محیطی و هندسی سازه کافی نیست و یک روش طراحی منسجم برای این مبدل ارائه نشده است. مطالعه

 پردازد.می، کرد هیدرولیکی این مبدلبررسی عملاین کمبودها، به 

 :استاد راهنما

 محمدنوید مقیمدکتر 

 :مشاوراستاد 

 فردی شفیعیهمدکتر 

آزمایشگاهی و تحلیلی تاثیر پارامترهای هندسی و محیطی بر  یمطالعه
 OBRECروگذری موج از مبدل انرژی موج 

  پریسا ستایش
 (97)ورودی سال 

 

 

 

 عمراندانشکدۀ مهندسی  3 سیمنارمکان:   18الی  16ساعت  – 1401 مهر 11شنبه، دو

 :کمیتۀ دفاع

 محمدرضا چمنیدکتر 

 ()دانشگاه علم و صنعت مهرافضلیحسین دکتر 

)پژوهشکده علوم و فناوری زیر دریا  شهریار منصورزادهدکتر 

 دانشگاه صنعتی اصفهان(

 


