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 Vortex درباره .1

Vortex صورت آنلاین به سازیمدل انجام ی برایابزار(on-line atmospheric modeling service)   است که با فراهم نمودن تخمینی

 ارانگذو سرمایه به کمک متخصصان گیری شده در دسترس نیستاندازههای باد هایی که دادهاز سرعت و سایر پارامترهای باد در مکان

 آید.حوزه باد می

Vortex  سال تجربه( آغاز نمود. محصولات  15با کمک متخصصان حوزه باد )با بیش از  2117توسعه تکنولوژی خود را در سالVortex 

همواره  Vortexطراحی شده است. شایان ذکر است در طی این سالها  یبادانرژی پس از مذاکرات فراوان با متخصصان فعال در حوزه 

 محصولات خود استفاده نماید. دقت افزایشها به منظور مشتری کوشیده از بازخورد

و با  Vortex 1از طریق رابط اینترنتیمحاسبه از راه دور. تنها کافیست  :به فرد است منحصربرگزیده روشی  Vortex ی کهمدل فعالیت

قابل دریافت  Vortex پس از تنها چند ساعت نتایج آماده شده و از طریق رابط اینترنتی. وارد شوداطلاعات اولیه  ،فشردن چند کلیک

از خدمات  و سازی باشندمدلها نیازی به خرید سوپر کامپیوتر ندارند. همچنین نیازی نیست کارشناس مشتریبدین ترتیب  باشد.می

  د بود.ننیاز خواهمشاوره نیز بی

نماید و در زمینه انجام های مورد نیاز را برای احداث نیروگاه بادی در مراحل مختلف فراهم میتنها داده Vortexذکر است لازم به 

 دهد.سنجی هیچگونه خدماتی ارائه نمیامکانمطالعات 
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 Vortex روش انجام کار .2

Vortex  مدلWRF (Weather Research & Forecasting Modelرا ) به صورت منحصر به فرد ( از مقیاس ماکروMacroscale )

  کند.متر اجرا می 111 ( با رزولوشنMicroscaleبه مقیاس میکرو )

رد هوا و برآو بینیشپیبینی عددی هوا در مقیاس متوسط است که به منظور عملیات ، سامانه پیشWRF بینی هوا یاپیشمدل پژوهش و 

ای بین موسسات و مراکز تحقیقاتی مختلف صورت جانبه تلاش همه WRFبرای توسعه نیازهای تحقیقاتی در مورد جو طراحی شده است. 

  عبارتند از:گرفته است. این موسسات معتبر 

 (NCAR) رکز ملی تحقیقات جویم .1

  شناسی ملیاداره کل جوی و اقیانوس .2

 (NCEP) های زیست محیطیبینیمراکز ملی پیش .3

 (FSL) های زیست محیطیآزمایشگاه سیستم .4

 (AFWA) آژانس آب و هوای نیروی هوایی .5

 آزمایشگاه تحقیقاتی نیروی دریایی .6

 Oklahomaدانشگاه  .7

 (FAA) نیروی هوایی فدرال .8

 

باشد. اطلاعات بیشتر در می استفاده های مختلف )از چند متر تا هزار کیلومتر( قابلرزولوشنبرای کاربردهای مختلف با  WRFمدل 

 باشد.قابل دسترس می http://www.wrf-model.org/index.phpدر وبسایت  WRFخصوص مدل 

سازد سازی ابزاری اتوماتیک و قدرتمند است که این امکان را فراهم می، پیادهدر استفاده از این مدل Vortexهای متمایز یکی از ویژگی

و بدون نیاز به دخالت کارشناسانی  Vortexدرخواست مشتری از طریق رابط اینترنتی  ر اساسب -را ها سازیبسیاری از این نوع مدلروزانه 

 برایرد مختلف اهای فراوانی که از اجرای مو. تجربهنمایدبرای موارد متعدد اجرا و خودکار سیستمی صورت به  - Vortexاز شرکت 

را به منظور بدست آوردن بهترین  WRFامکان استفاده مناسب از مدل  Vortexها به دست آمده به مشتریان متفاوت در تمامی قاره

 دهد.نتایج می
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 Vortex رویکرد .3

های مورد نیاز بر اساس است که این شرکت به منظور تهیه داده رویکردیهای باد در زمینه تهیه داده Vortex برترهای یکی از مشخصه

باشند و تنها چند ساعت پس از درخواست مشتری از پیش محاسبه شده نمی Vortexهای دهد. در واقع دادهدرخواست مشتری انجام می

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های این رویه میشوند. از مهمترین ویژگیتهیه می

 اضافه  یشود. در این حالت نیازی به پرداخت هزینهنتایج تنها بر اساس درخواست مشتری و برای منطقه مورد نظر ایشان تهیه می

  برای مناطق بزرگتر وجود ندارد.

 شود. از همین رو مشتری به روزترین انجام میهای موجود در زمان درخواست مشتری سازی بر اساس آخرین تکنولوژی و دادهمدل

 ترین نتایج را در اختیار خواهد داشت.و دقیق
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 های ورودیداده .4

Vortex سازی مدل به منظور پیادهWRF نماید. به منظور تهیه نقشه توپوگرافی، های ورودی مختلفی استفاده میاز دادهVortex  از

 هایتهیه اطلاعات مربوط به پوشش و زبری منطقه از داده جهت و Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)های داده

ESA GlobCover Land Cover نماید. استفاده میVortex های باد ورودی جهت استفاده در مدل به منظور تهیه دادهWRF  نیز از سه

 کند:منبع زیر استفاده می

1. Climate Forecast System Reanalysis (CFSR) 

2. Modern-Era Retrospective analysis for Research and Applications (MERRA-2) developed at the National 

Aeronautics and Space Administration (NASA) 

3. ECMWF Interim Reanalysis (ERA-Interim) developed at the European Centre for Medium Range Weather 

Forecasts (ECMWF) 
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 Vortexمحصولات  .5

  Nordex، Alstomهای مطرح دنیا از جمله ساله مهندسان حوزه باد با سابقه فعالیت در شرکت 15بر اساس تجربه  Vortex محصولات

مگاوات نیروگاه بادی را دارا  11111در مجموع سابقه طراحی بیش از  Vortexو ... طراحی شده است. شایان ذکر است تیم مهندسی 

ه شده و در حال شده در حال حاضر ساختهای بادی طراحیمگاوات از نیروگاه 1111باشد و نکته حائز اهمیت این است که در حدود می

 باشند.برداری میبهره

 های بادی را در مراحل مختلف پوشش دهند.سعه نیروگاهتوه نیازهای مختلف ک اندطراحی شدهبه نحوی  Vortexمحصولات 

 

ختیار در اگیری در مراحل مختلف توسعه و احداث نیروگاه بادی نیاز به همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است به منظور تصمیم

 4محصولات خود را در  Vortexباشد که بر اساس آنها بتوان بهترین تصمیم را اتخاذ نمود. از همین رو هایی میداشتن اطلاعات و داده

گیری در مراحل مختلف طراحی و احداث به منظور تصمیم تواندمی هابندی کرده است که هر کدام از این پکیجپکیج مختلف طبقه

 مورد استفاده قرار گیرند.دی نیروگاه با
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5-1- MAP 

به منظور طراحی و احداث نیروگاه بادی مراحل مختلفی باید انجام شود که اولین مرحله انتخاب سایت مناسب برای احداث نیروگاه بادی 

باشد. انتخاب سایت مناسب برای احداث نیروگاه بادی بدون در اختیار داشتن اطلس باد قابل اطمینان در منطقه مورد نظر امری می

به منظور انتخاب سایت  Vortexدشوار و در برخی موارد غیرممکن است که با عدم قطعیت بسیار بالایی همراه خواهد بود. . از همین رو 

 3kmو  1km رزولوشنبا دو  CFSRساله  21های باد بر اساس داده ظر مشتری، اطلس باد آن منطقه رامناسب در منطقه مورد ن

(Mesoscale) شده در فرمت های تهیهلازم به ذکر است نقشه .نمایدتهیه میهای مختلف و در ارتفاعGoogle Earth (*.kmz)  نیز قابل

 هایهمچنین داده باشد.نقطه به صورت دیجیتال بر روی آن قابل نمایش می باشند که اطلاعات سرعت، دما و چگالی هرارائه می

Wind Rose باشد.هر نقطه نیز قابل ارائه می 
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5-2- MAST 

در مورد سرعت، جهت وزش باد و سایر آوردن اطلاعات مورد نیاز پس از انتخاب سایت مناسب برای احداث نیروگاه بادی، به منظور بدست

شود. انتخاب مکان مناسب برای نصب نصب  در سایت گیریتجهیزات مورد نیاز اندازهپارامترهای مورد نیاز باید دکل بادسنجی به همراه 

مرحله  گیری در اینمدکل یکی از مهمترین مواردی است که در توسعه و طراحی یک نیروگاه بادی باید مدنظر قرار گیرد. به منظور تصمی

یک دکل بادسنجی مجازی است که  Vortex Mastطراحی شده است.  Vortex Mast ،انتخاب مکان مناسب برای نصب دکل جهت

همچنین کمک شایانی به  Vortex Mastدهد. اطلاعات مهمی را در خصوص پتانسیل باد منطقه قبل از نصب دکل بادسنجی ارائه می

 باشند:شامل موارد زیر می Mastهای دادهنماید. برای نصب دکل از میان چندین نقطه منتخب میبهترین مکان انتخاب 
 

 Mean wind speed 

 Weibull curve 

 Wind rose 

 Temperature and Density 
 

درخواست  بر اساس ساله 21تا  1های و برای بازه متر 151تا  51های در ارتفاعو  (Microscale) متر 111 رزولوشنبا ها این داده

قابل  WindSimبرای  WWSرمت و در ف WAsPبرای  TABدر فرمت  Mastهای باشند. شایان ذکر است دادهقابل محاسبه می  مشتری

 باشد.ارائه می
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5-3- FARM 

Vortex Farm به انتخاب بهترین سایت از میان چندین سایت بر اساس  ساله( کمک شایانی 31های بلند مدت )با فراهم نمودن داده

 باشند:شامل موارد زیر می Vortex Farmهای دادهنماید. های باد مورد نیاز میتعیین کلاس توربینتولیدی و همچنین  انرژیمیزان 

 Mean wind speed 

 Extreme wind speed (Vref) 

 Turbulence 

 Inflow angle 

 Vertical shear  
 

د که برای هر نآیبه دست می (Microscale) متر 511و  متر 111 رزولوشندو ها از طریق انجام محاسبات با شایان ذکر است این داده

د. بدیهی است نباشقابل ارائه به متقاضی می WRGو  Google Earth (*.kmz)در دو فرمت تعداد نقطه و در هر ارتفاعی قابل محاسبه و 

افزارهای رایج با استفاده از نرمرا  (AEP) توان تولیدی نیروگاه مربوط به محاسبات توانمی WRGدر فرمت  نتایجبا در اختیار داشتن 

 های بادی به انجام رساند.طراحی نیروگاه
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5-4- SERIES 

های بلند مدت امری بسیار ضروری در شده در سایت با استفاده از دادهنصبگیری شده توسط دکل بادسنجی های اندازهتصحیح داده

های بلند مدت به عنوان داده Vortex Series هایداده توان ازباشد. به همین منظور میسنجی احداث نیروگاه بادی میمطالعات امکان

شامل  Vortex Series هایشایان ذکر است دادهاستفاده نمود.  MCP (Measure, Correlate, Predict)انجام محاسبات  جهت

دست  به( Mesoscale)کیلومتر  3 رزولوشنباشد که از طریق انجام محاسبات با میانگین سرعت باد )ساعتی(، جهت باد، فشار و دما می

 و یا هر سه آنها MERRA-2 ،ERA-I ،CFSRهای ساله و بر اساس داده 21ساله و  11های برای بازه Vortex Seriesهای د. دادهنآیمی

 د. نباشمیقابل محاسبه و ارائه  درخواست متقاضی( بر اساس)

های همچنین در صورت آپلود داده باشند.همواره قابل به روز شدن میو رایگان  انهها به صورت ماهداده ،لازم به ذکر است پس از خرید

 های بلند مدتدادهگیری شده و های اندازهرا بر اساس داده MCPمحاسبات  Vortexگیری شده در سایت توسط متقاضی، اندازه

Vortex Series  دهدبه صورت رایگان در اختیار متقاضی قرار میهای تصحیح شده را دادهانجام و.  
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 Vortexهای شرکت مشتری  .  6

 است. نمایند که در ادامه اسامی برخی از مهمترین آنها آورده شدهاستفاده می Vortexهای فراوانی در سراسر دنیا از محصولات شرکت
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