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دفتر برنامه ريزي کالن برق و
انرژي
گروه توسعه فناوري هاي نوين
برق و انرژي

فناوري سيستم هاي هوابرد انرژي باد
Airborne Wind Energy
) systems (AWESs

انرررژي برراد در ارتبرراد بررا در ررام ا ررر يررم مناررک بدرربار امبرردوار کننررده بررراي تو بررد ايرردار انرررژي
ا کتريکی است.
مبررزان ررردرد و در دسررتر

بررودن ج ر زيررادي از برراد کرره در ارتبرراد برربن  033و  0333متررر از زمرربن

وجررود دارد نشرران مرری دهررد سبدررت هرراي هرروابرد انرررژي برراد ) (AWESsاز فررن روري هرراي در ررام
ظهررور انرررژي تجديررد ر ير هدررتند .از حررا نظررري دسررتبابی برره مگبررا

م رراواد تو بررد برررق از ايررن

نبروگرراه هررا يکرری از د يررم مه ر ج ر اببت سبدررت هرراي  AWESمرری با.ررد برره ونرروان م ررام تو بررد 03
م اواد با استباده از يم ايربا

 A380در برخی از بش ببنی ها رمده است

در دهرره گ .ررتهد ننرردين .رررکت برره کدررو و کررار  AWESsوارد .ررده و اختراورراد متنررود و راه ررم
هاي فنی براي اجراي رنها ارائه داده اند.
ژوهش در ارتارا برا ايرن فنراوري از دهره  03رغراز و در دهره کنرونی سرروت ببشرتري بردا کررده اسرت
هدف از اين نود فناوري دسترسی به يه هراي برا تر جرو ندرات بره ترورببن هراي سرنتی براد بروده اسرت
نند نمونه از اين فناوري در سراسرر جهران توسرعه يافتره کره نتراي
در دستر

الرم از رزمرايش هراي او بره رن نبرز

می با.د

 AWESsبررره رررور کدررری از دو جرررز الررردی .رررامم يرررم سبدرررت روي زمررربن و ررردارم يرررم
هوا بمررا) (Aircraftتشررکبم .ررده اسررت کرره هوا بمررا برره لررورد مکررانبکی (در برخرری مرروارد نبررز
ا کتريکی) با ناب (اغدرو بره ونروان مهرار کننرده ) متصرم مری .روند در برخری از رن هرا تو برد بررق در
سبدرررررت روي زمررررربن ) )GG-AWES1و در برخررررری در هوا بمرررررا يرررررا ب رررررش ررررررواز ي
))FG-AWES2انجام می .ود

در سبدت هراي  GG-AWESنبرروي ريرودينرامبکی کره هوا بمرا از ريرب نراب منتگرم مری کنرد در روي
زمبن به انرژي ا کتريکی تاديم می .ود که ا اته اين نرود نبرز برا توجره بره متحررا يرا دابرت برودن سبدرت
1 Ground-Generator Airborne Wind Energy Systems
2 Fly-Generator Airborne Wind Energy Systems

روي زمبن به دو دسته تگدرب مری .روند در ارتارا برا فنراوري هرايی کره ب رش زمبنری رن دابرت 3اسرت
.رکت هاي خصولی زيادي در ام تحگبب و توسعه می با.ند
رن دسته از فنراوري کره ب رش تو برد بررق رنهرا روي زمربن متحررا هدرتند بچبرده ترر مری با.رند ا اتره
نمونه هايی توسط برخی .رکت هرا و يرا دانشر اه هرا ارايره .رده اسرت کره بجرز .ررکت NTS Energie
هبچکدام توسعه بروزي ندا.ته اند
اين دسته از فناوري ها نبز خود به دو .بوه را ی تگدب می .وند:
 -0ژنراتور با محور ومودي ()Vertical axis generator
 -2ژنراتور هاي ريدی ()Rail generators
ا اته ب ش هوابرد رن نبز به نند دسته فناوري تگدب می .ود که مهمترين رن ها واارتند از:
 -0کايت هاي تم يه  Leading Edge Inﬂatable (LEI) kitesکه خود به دو دسته زير تگدب
می .وند:

Supported Leading Edge (SLE) kites 

 کايت هاي  C-kitesکه توسط نهار مهارکننده الدی کنترم می .وند

 -2کايت هاي ( Foil kitesيا  )ram-air kitesکه از مشتگاد  parafoilsارافويم ها هدتند

3 Fixed-ground-station

 -0کايت هاي  Delta kitesکه .ابه به بام هاي گاليدر به ندابده هدتند
 -3گاليدر ها Gliders

 -5گاليدر هاي  Swept rigid wingsکه از نود گاليدر بدون سطوح کنترم بدنه و دم هدتند

 Semi-rigid wings -6که از نند ماژوم سبت و س ت کوتاه تشکبم .ده است و هر کدام توسط
و يی به دي ري متصم .ده اند

 -0کايت هاي م صوص ( )Special design kitesاز رابم  Kiteplanesو  Tensairity Kitesکه
توسط .رکت هاي  TUDelftهدند و  MPAاتريش در ام تحگبب و بررسی می با.ند

اگه بندي انواد سبدت ها  AWESو .رکت ها فعام در اين زمبنه

.رکت ها و مش صاد سبدت هاي  GG-AWESدر ام تحگبب و توسعه توسط رن ها

.رکت ها و مش صاد سبدت هاي  FG -AWESدر ام تحگبب و توسعه توسط رن ها

