ﮐﺎﻫﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ اﻧﺮژی ﺑﺎدی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن داﻧﻤﺎرﮐﯽ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺮﯾﺸﯽ | ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ ۰۳ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۵۰اﻧﺮژی ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﮐﻞ ﺟﻬﺎن از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺮژیﻫﺎی ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﺮاغ ﻓﻨﺎوریﻫﺎ و ﻃﺮاﺣﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ رﻓﺖ .ﺣﺎﻻ ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن

داﻧﺸﮕﺎه ﻓﻨﯽ داﻧﻤﺎرک ) (DTUﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪی را ﺑﺮای ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ اراﺋﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی روی ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﺎدی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﯿﺎﻧﯿﻪای ،اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎم »«SmartTip

ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد آنﻫﺎ ،اﯾﻦ ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﺗﻦ
دیاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﺷﻮد.
ﭘﺮوژه ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ  SmartTipﺳﺎل  ۲۰۱۷اﺳﺘﺎرت ﺧﻮرد و ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯿﻼدی ﻃﺮﺣﺶ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﯽ ﺑﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﺪازه روﺗﻮر ،ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺮژی ﺑﺴﯿﺎر

ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮد و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻄﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ،ﺑﺎرﻫﺎ را ﻫﻮﺷﻤﻨﺪاﻧﻪ ﮐﺎﻫﺶ داد.

ﺷﺮﮐﺖ داﻧﻤﺎرﮐﯽ » «Innovationsfondenﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ  ۱.۲ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر در  SmartTipﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری
ﮐﺮده و اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺣﺎﺻﻞ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی ﺑﺎدی  DTUو »Siemens Gamesa Renewable
 «Energyداﻧﻤﺎرک اﺳﺖ.
ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻮکﻫﺎی ﭘﺮه ﺗﻮرﺑﯿﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻬﯿﻨﻪﺳﺎزی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺪل »ﻫﻮاﮐﺸﺴﺎﻧﯽ«
ﯾﺎ آﯾﺮواﻻﺳﺘﯿﺴﯿﺘﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان در ﺗﺴﺖﻫﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﻧﺮژی  ۴ﺗﺎ
 ۶درﺻﺪی دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻧﻮک ﭘﺮهﻫﺎ در ﯾﮏ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺑﺰرگ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻮرد آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﯾﮓﻫﺎی
ﭼﺮﺧﺸﯽ اﺗﻤﺴﻔﺮی ﻫﻢ در  DTUﺗﺴﺖ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺻﺎدرات اﻧﺮژی ﺑﺎدی از داﻧﻤﺎرک ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺷﻮد و درآﻣﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.

در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ  DTUﺟﺰﺋﯿﺎت دﻗﯿﻖ اﯾﻦ ﭘﺮهﻫﺎ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻧﮑﺮده ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ در ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آن ﺑﻪ ﭼﺸﻢ
ﻣﯽﺧﻮرد .ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ،آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ آن در ﺷﺮاﯾﻂ اﺗﻤﺴﻔﺮی را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در
ﺣﺎل ﭼﺮﺧﺶ اﺳﺖ.
 DTUﺗﻨﻬﺎ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ روی ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺮهﻫﺎی ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺤﺮان اﻗﻠﯿﻤﯽ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﻮﯾﻨﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻧﺮژی ﺑﺎدی
ﻫﺴﺘﻨﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

