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يكي از منابع در دســترس انرژی تجديدپذير در كشــور انرژی 
باد اســت. در حال حاضر تنها درصد كمي از توليد برق كشور از 
منابع تجديدپذير صورت مي گيرد. يكي از ملزومات اساسي برای 
دستيابي به فناوری بومي طراحي و ســاخت توربين های بادی 
فراهم آوردن بسترهای تحقيقاتي و آزمايشگاهي برای مطالعه و 
اندازه گيری عملكرد آن هاست. به دليل پيچيدگي مسائل سازه ای 
و آئروديناميكي مرتبط با پره توربين های بادی، همواره مطالعات 
تونل باد در كنار شبيه سازی های رايانه ای امری ضروری و اجتناب 
ناپذير اســت. پره توربين های بادی در طي چرخش توربين به 
دليل عوامل متعدد حركات آئروديناميكي و سازه ای پيچيده ای 
را تجربه مي كند. يكي از راه های اندازه گيری، نصب حسگرها بر 
روی پــره واقعي و اندازه گيری حين چرخش اســت كه ايرادات 
متعددی دارد. در طرح حاضر، به منظور دســتيابي به يك بستر 
تحقيقاتي مطلوب برای اندازه گيری مشخصات آئروديناميكي و 
آئرواالستيكي پره توربين باد و همچنين رفع نواقص رويكردهای 
پيشين از جمله امكان شبيه سازی حركت واقعي پره، يك سامانه 
شبيه سازی حركت تركيبي پره توربين باد طراحي و ساخته شده 
است. آزمايشات گسترده ای برای نمونه مقياس شده از پره يك 
توربين باد محور افقي در تونل باد صورت پذيرفته است. اين سامانه 
دارای دو محور پيچشي و انتقالي است كه زاويه حمله ميانگين 
مدل، دامنه و فركانس نوســانات هر محور و اختالف فاز محورها 
نسبت به يكديگر با استفاده از مكانيزم های مكانيكي و يك بخش 
كنترلي دقيق به صورت خودكار و به دقت تنظيم مي شود. ساير 
كاربردهای اين دستگاه عبارتند از آئروديناميك پره بالگرد، ريز 

پرنده ها و مولدهای انرژی باد فلپينگ. 
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