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 رقم الهاتف 
  

 الملخص
يعمةل  عمةى افلةل رمةول  لمحصةول مرظومة عمو ية تعمل عمى طاقة الريةار  وللةك تصريع وتراء تم

 تمغةةةتلمتةةورتين   اإلجماليةةة ةمسةةاحال ن  إ  كفةةاء الزيةةا    هيمكةةن مةةن  يلةةة فةةم محافظةةة صةةير الةة ين
(0.49m

2
 وتةةم ا تتةةار المرظومةةة المصةةرعة لمةة    (m) 8عمةةى ارتفةةاع المرظومةةة تثتيةةت تةةم   حيةة  (

لةمن محافظةةة صةير الة ين، وجةة  تةان المرظومةة تعمةةل  2018ثيثةة شهة ر بهةةتاط ، ,لار، ريسةان( 
مر ةا تةم الحصةول  s/ m2.6فةم سةرعة ريةار  rpm  578،كةان افلةل   s/ (m5.3لةمن سةرعة ب

، كمةةا تةةم تصةةميم مولةة  ك رتةةا م يعمةةل فةةم سةةرعة  وران تطي ةةة ولةةه  watt  33.8عمةةى قةة ر  التةةورتين
 ق ر  تولي  ك رتا ية جي   

 
 المقدمة

المتجة    ويةم طاقةة رظيفةة   ات تعتتر طاقة الريةار احة ا ارةواع الطاقة
 ةل  تا يتمةام    زا تاستمراريرتج عر ا اي ارتعاثات غازية ويم متج    

ا  يةةر  رتيجةةة از يةةا  التمةةو  تسةةتا اسةةت  ام الوقةةو   اآلورةةةالطاقةةة فةةم 
تطةةةةوير تورتيرةةةةات الريةةةةار عمةةةةى ا حفةةةةوري  عمةةةةل الع يةةةة  مةةةةن التةةةةاحثين 

الك رتةةةاء وكةةةللك لرفةةةع الطاقةةةة  سةةةت  ام ا فةةةم توليةةة  والعمو يةةةة  ا فقيةةةة
تةةةورتين لمقاررةةةة عمميةةةة   راسةةةةاليةةةل   تةةةم فةةةم [ 3-1] الميةةةا  مةةةن ا تةةةار

تين لو ثيثةةة هةةفرات ووجةة  ان التةةورتين لو الهةةفر تريةةار تهةةفرتين وا ةةر 
  حيةة  كةةان عةةرر التةةورتين الةةى طولةةه كفةةاء  اعمةةى مةةن ثةةي  هةةفرات

 1يسةةةاوي( λطةةةرف هةةةفر  بسةةةرعة وحصةةةل عمةةةى اعمةةةى رسةةةتة  1يسةةةاوي 
الريةةةار  تتةةةور تيرةةةاعةةة   الهةةةفرات عمةةةى ا اء  تةةةرثير راسةةةة  كمةةةا تةةةم [ 2]

العمو يةة رةوع سةةافيوريس ووجة  العةةزم ومعامةل القة ر  مةةع سةرعة الريةةار ، 
تةةةورتين لو  تاسةةةت  امووجةةة  ايلةةةا ان افلةةةل رسةةةتة سةةةرعة طةةةرف هةةةفر  

 7)عر  سرعة ريار 5.33طرف ريهه  سرعة ثيثة هفرات وافلل رستة

m/s)  [7 ]  عمةل التاحة  عمةى تصةميم وتصةريع تةورتين ريةار عمةو ي
ولات ارحةةاء جيةة    حيةة  اسةةت  م يةةلا التةةورتين   فيفةةةهةةفرات  تاسةةت  ام
ال ةةواء الرةةاتج عةةن حركةةة المركتةةات كةةافم  وكةةانطرقةةات السةةريعة العمةةى 

حيةة  تةةم توصةةيل الهةةفرات تواسةةطة هةةفت وان الهةةفت  ين الةة وران التورتةة
 تةةورتينعمةل التةةاحثون عمةى تصةةريع [   8متصةل مةةع المولة  الك رتةةا م ]

لو هةةةفرات ثيثةةةة ،كمةةةا تةةةم رتةةةط مولةةة  ك رتةةةا م  m5.2  ريةةةار تقطةةةر
،عرةةة   0.26اعظةةةم معامةةةل قةةة ر  وجةةة  ان حيةةة   متاهةةةرتا مةةةع التورتةةةاين 

  [9] ق ر  صةغير      رتاواست  م rpm 651  و 10m/s سرعة ريار 
عمةةةةل التةةةةاحثون عمةةةةى تةةةة وير هةةةةفرات  تةةةةورتين ريةةةةار تواسةةةةطة مصةةةة ر 

ثتةت عميةه   المرظومة المصرعة تتكون من هةفت وكارت  ارجم لمريار 
هةةةفرتين تهةةةكل مةةةز و  كمةةةا ثتةةةت فةةةم ر ايةةةة الهةةةفت قةةةر   وار ورظةةةم 
مركزيةةةةا تحيةةةة  عرةةةة   وران الهةةةةفرات يةةةة ور القةةةةر  الةةةة وار اوتوماتيكيةةةةا 

 [  15] المرظومة عمميا لرفع الميا  من ا تار تاست  مو  
       الجانب النظري

 ما يرتم:ان اساسيات تحويل طاقة الريار تتلمن 
   Kinetic Energyطاقة الحركية   -1

 [11] ا تية  تقاس تالجول من  يل العيقة ان الطاقة الحركية 
      

 

 
            

( تمثةل  (kgتمثةل الكتمةة وتقةاس   mتمثل طاقة ال ةواء ، و   E airحي 
 (s/mبا  السرعة وتقاس    

الطاقة الحركية لتورتيرات الريار سوف يتم ا  ةال مف ةوم الكثافةة  وإليجا 
 ( تالهكل التالم 1والحجم ستصتح العيقة رقم ب

      
 

 
 v         

  ب  ا وتقةةةةاس ال ةةةةواء كثافةةةةة تمثةةةةل ρحيةةةة  

  vو  1.663وقيمتةةةةه  (   
 (    ب ا الحجم ويقاس 

الحركيةةة مقسةةومة  عمةةى الةةزمن وتعطةةى قةة ر  تةةورتين عتةةار  عةةن الطاقةةة 
 تالعيقة التالية :

mailto:d.yaseen.ph.sc@tu.edu.iq
mailto:d.yaseen.ph.sc@tu.edu.iq
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 ̇             

مةةةن ميكاريةةةك الموا ةةةع سةةةوف رةةة  ل مف ةةةوم المسةةةاحة حيةةة  ان المسةةةاحة 
   تعطى تالعيقة :   التورتاين  راتجة عن  وران هفرات

 ̇  
  

  
              

  تقاس توح    ̇ 

 
     

 :التورتاينساحة ال وار م   Aحي  ق ر  ال واء تعطى تالعيقة التالية و 
 P= 

 

 
                  

     [6]     لم وار ا (N)قوا ال فع      𝑃=𝐹   عيقة وطتقا لم
     𝐹  

 

 
                 

 (N∙mيكون العزم لم وار ب ,𝑇=𝑅×𝐹   [6]  ولكن من العيقة 
يةةو  Dيةو ارتفةةاع الة وار  و   Hو،  يةو رصةةف قطةر الةة وار  Rحية  

 التورتاين قطر ال وار
𝑇  

 

 
    𝑅            

                  

 سافوريس  يم :  الق ر  لمتورتاين العمو ي
𝑃  

 

 
             (9) 

 -  The Power Coefficient (Cp)معامل القدرة   -7

طاقةةةة ك رتا يةةةة تواسةةةطة تورتيرةةةات لةةةيس كةةةل طاقةةةة الريةةةار تتحةةةول الةةةى 
مةةةن  حيةةة  ان يرةةةاك اسةةةت يك لمطاقةةةة الحركيةةةة تواسةةةطة الةةة وار الريةةةار
ويةل  تمثةةل كفةةاء  رقةةل (Cp) , سةوف رجةة  معامةةل القةة ر   (5) معا لةة 

    وكا تم : [  2، 11] الطاقة تواسطة التورتاين
    

  

 
  

   

               

تحويل طاقةة الريةار الةى طاقةة تورتةاين ومةن  اي ان يلا العامل يوكفاء 
يةةةةم القةةةة ر  الميكاريكيةةةةة عمةةةةةى    Pmحيةةةة     ثةةةةم الةةةةى طاقةةةةة ك رتا يةةةةة

    تع  مروريا عمى التورتاين  المحور ال وار
𝑃  

 

 
                  

      Tip Speed Ratio TSR نسبة سرعة الطرف 3  -
 [16] تتورتيرةةةةات الريةةةةار   ال ةةةةا  وتعةةةةرف حسةةةةا قةةةةيم ا تعةةةةا  لمةةةة وار

 ،كا تم 
𝑇 𝑅      

    

 
 

  

 
           

 السةرعة  Vtipرصةف قطةر الة وار و   Rوتمثةل السةرعة الزاويةة    حية 
  لمهفر   الطرفية

   الجانب العممي
تقسةم يةل  ا جةزاء الةى حية  جميةع اجةزاء المرظومةة تم تصميم وتصريع 
المرظومةةةةةة تركيةةةةةا ( يولةةةةةح 1والهةةةةةكل بك رتا يةةةةةة  و اجةةةةةزاء ميكاريكيةةةةةة

 المصرعة 
  

 
 المنظومة المصنعةتركيب ( يوضح 1شكل )

 

 االجزاء الميكانيكية  
 الهيكل المعدني   - 1

 ، (ممةةةةم 3بح يةةةة  زاويةةةةة  تسةةةةمك  نييكةةةةل معةةةة رم مةةةة اسةةةةت  امتةةةةم      
المرظومةة مكورةات ت جميةع يةتثتال يكةل لتم است  ام  cm   185وارتفاع
امةةام   قةةو لمرظةام ال يكةل يعطةةم كمةةا ان التورتةةاين و المولةة  الك رتةا م مثةل 

    لمرظومةاييكل  ( يولح1الريار   الهكل ب تح يات 
 تورباين الرياح   -7

مةةةةن الح يةةةة  لات عةةةة   اثرةةةةان  ار  و   اقةةةةر االتورتةةةةاين مةةةةن  ميمتةةةةم تصةةةة
طةةول  لوهةةفت معةة رم  المركةةزمةةن تير مةةا  يثتةةت ،  (Cm)  55قطةةر
cm)  185)  الهةةةةةةةفتو  القةةةةةةةر  المعةةةةةةة رمالهةةةةةةةفرات مةةةةةةةا تةةةةةةةين  تثتةةةةةةةت  

    تورتاينالقاع     يولح (6تراغم  هكل ب تاست  ام 

 
 توربايناليوضح قاعدة   (7شكل )

 

 الشفرات    -3
 (cm ترتعا  و (mm 5بح ي  المن هرا ح  ال وار  ،هفرات  ريع تصتم 

  يولةح( 5هةكل ب تثتةت الهةفرات تةات وتراغةم مثت وتاست  ام (75×55
  يناتورتال  وارال هفر 
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 التورباين الدوار  ( يوضح شفرة3الشكل )

 

 االجزاء الكهربائية 
 وتتضمن جهار توليد الكهرباء من الرياح والتوصيالت الكهربائية 

     جهاز توليد الكهرباء 
تةةم  تعةة يل مروحةةة سةةقفيه تا سةةتفا   مةةن الممفةةات  وا جةةزاء الميكاريكيةةة  

( تحيةةةة  يةةةة ور الممةةةةف  ا ةةةةل 3ثاتتةةةةة ومرتظمةةةةة عةةةة   بوالةةةةافة مغةةةةارط 
المجال  المغراطيسم  ،يعمل الج از عمى تولي  فولتية مسةتمر   تحة و   

V 13 ز التولي ا( يولح اجزاء ج 4ب هكل  

 
 ( يوضح اجزاء جهاز توليد الكهرباء المصنع4) شكل

 

   النتائج والمناقشة
 اهةةة ر لم يرةةةة تكريةةةتتةةةم  راسةةةة سةةةرعة الريةةةار مةةةع الةةةزمن  ةةةيل ثيثةةةة 

( ومةن  ةيل 54.212( و ةط عةرر ب45.279العراق عر   ط طول ب
ال راسةة ريحةظ ان يةل  المرطقةة تكةةون في ةا سةرعة الريةار مر فلةة الةةى 

( ريحةةظ شن سةةرعة 3ن  ةةيل الهةةكل ب  مةةعمةةى مةة ار السةةرة، متوسةةطة
( امةةا هةة ر الار زا ت فيةةه 4.3-4بs/mالريةار لهةة ر هةةتاط تتةةراور تةين 

( ومةةةن  ةةةيل ميحظةةةة يةةةل  السةةةرع تةةةم 2-2.3بs/mلريةةةار مةةةن سةةةرعة ا
 اإلمكاريةةةةول ةةةا  مر فلةةةةا  ةةةل تتصةةةميم مرظومةةةة تعمةةةل تسةةةرعة ريةةةار 

 عمى تولي  طاقة ك رتا ية 
 

 
 ( يمثل العالقة بين سرعة الرياح والزمن .5شكل )

ت صةةا   معيرةةة يولةةح تةةم تصةةريع المرظومةةة مةةن مةةوا  محميةةة الصةةرع 
  المصرعة  ال ر سية لممرظومةال صا   ( 1الج ولب 

 

 ( يمثل الخصائص الهندسية لممنظومة1) الجدول
 المق ار والوح   المواصفات

 P 297.8729    الطاقة 

 0.53       معامل الطاقة
       رستة سرعة طرف 

 m/s              عر  مق مة الهفر  سرعة 
 2.327      طاقة تورتين الريار

 P 111.975  watt التورتين الق ر 

 A 0.49 m2مساحة المروحة 

 

 
 ( يمثل العالقة بين سرعة الرياح وقدرة التوربين .6شكل )

 

تةةم  راسةةة العيقةةة تةةين سةةرعة الريةةار وقةة ر  التةةورتين ومةةن  ةةيل الهةةكل 
  s/m 5.3عرةةة  سةةةرعة ريةةةار  تالةةة وران  ( ريحةةةظ ان المرظومةةةة تتةةة ش2ب

سةةرعة الريةةةار ( ريحةةةظ زيةةا   عةةة   الةة ورات مةةع زيةةةا   7 ةةيل الهةةكل ب
  ومةةةن  ةةيل رفةةس الهةةكل تةةةم تغييةةر عةة   هةةةفرات [ 8] ويةةلا متفةةق مةةع

التورتةةاين و راسةةة العيقةةة   وتةةم ميحظةةة عرةة  اسةةت  ام هةةفرتين سةةوف 
(   امةةةا عرةةة  665-477رحصةةةل عمةةةى افلةةةل عةةة    ورات تقريتةةةا مةةةن ب
 ( 615-443 ورات ب اسةةةت  ام ارتعةةةة هةةةفرات تةةةم الحصةةةول عمةةةى عةةة  

(  198-415وتاسةةت  ام سةةت هةةفرات تةةم الحصةةول عمةةى عةة    ورات ب
ٕال تةم ميحظةة تزيةةا   عة   الهةةفرات سةوف يقةل عةة   الة ورات وللةةك  ن 

ل ةواء مةن  ةيل الهةفرات ويةو متفةق االهفرات تعمل كمصة  يمرةع تة فق 
 [ 2مع ]
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 .  rpm( يمثل العالقة بين سرعة الرياح وعدد دورات التورباين 7الشكل )

 

وتةم Ct  و TSRريحظ وجو  عيقة عكسية تين  (8من  يل الهكل ب
هةةفرتين وللةةك تسةةتا زيةةا   عةة    تاسةةت  امميحظةةة افلةةل معامةةل عةةزم 

  تالتراق  يت اسوف  Ctلكن  TSRزيا    الى ال ورات ويلا يؤ ي 
  

 
 Ct   و    TSRالعالقة بين( يوضح 8الشكل )

 

 االستنتاجات 
مةن  ةيل ال راسةة تةم التوصةل الةم ان سةرعة الريةار فةم م يرةة تكريةت و 

التصةةةميم وجةةة  ان قةةة ر  التورتةةةاين مةةةن  ةةةيل  الةةةى متوسةةةطة  مر فلةةةة
المصةةرع  تةز ا  تزيةةا   سةرعة الريةةار وان اقةل سةةرعة يعمةل ت ةةا التورتةاين 

وان متةر/ ثاريةة  وان قة ر  التورتةاين تةز ا  تزيةا   سةرعة الريةار  5.3يةم 
افلةةةةل عةةةة   هةةةةةفرات مراسةةةةتة لعمةةةةةل التورتةةةةاين يةةةةةم ارتةةةةع هةةةةةفرات وان 

  المرظومة مراستة لمعمل فم ظروف م يرة تكريت
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Design and fabrication of savonius wind turbine and study its  

characterizations 
 
Abstract  
In this  paper discusses Design and fabrication vertical axis ,to obtained the best system work in salah aldeen 

tikret ,to increasing the efficiency ,the total aera of turbine (0.49m
2
) the system fixed at 8 meters highest. the 

system tested at three month (February ,march, April( in 2018  ,we found the  system  work at  3.5 m/s speed, 

and the best  Rpm (378)at 6.2 m/s and wind power turbine 55.8 watt.  

 

 


