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تصميم وبناء منظومة تعمل على طاقة الرياح  تم 

للحصول إلى أفضل نموذج يعمل ضمن محافظة صالح الدينوذلك 

.من خالله زيادة الكفاءة يمكن 

لقد تم وضع المنظومة (0.49m2)المساحة اإلجمالية للتوربين بلغت إنَّ 
امتار وقد تم اختبار المنظومة المصممة لمدة ثالثة أشهر 7على ارتفاع 

,في محافظة صالح الدين2018( نيسان-آذار–شباط 

s/mبان المنظومة تعمل عند سرعة ووجد  عند rpm 378وكان افضل 3.5
s/mسرعة رياح  واط 55.9منها تم الحصول على قدرة توربين 6.2

.يد جيدةتصنيع مولد كهربائي يعمل بسرعة دوران بطيئة وله قدرة تولوتم 



بيعة وهي عبارة عن مصادر طبيعية دائمة غير ناضبة متوفرة في الط*
.  متجددة باستمرار ما دامت الحياة قائمة 

ات مصادر الطاقة المتجددة يمكننا االستفادة من الطاقوباستغالل *
وقود غير المتجددة في الصناعات البتروكيمياوية الهامة بدل حرقها ك

فقد اصبح النفط ومشتقاته يدخل في صناعة االدوية , وهدرها 
والمالبس واألجهزة وغيرها ,لذا يمكن أعتبار هذين النوعين من 

لجوع  اومكافحة الطاقة مكملين لبعضهما البعض في خدمة البشرية 
.والفقر والعطش

فاذا كان من المتوقع نفاد مخزون العالم من النفط في مئة سنه*
ن فان ما يعرف بالطاقة المتجددة كاٍف لتغطية احتياجات العالم م

.عام هذه الطاقة في فترة التقل عن خمسين الف 



:Solar energyالطاقة الشمسية 

تأخذ الطاقة الشمسية مكان الصدارة  من
.بين مصادر الطاقة المتجددة

فقد استخدمت في توليد 

الطاقة الكهربائية  

وتسخين المياه 

وعمليات تجفيف الحبوب

و صهر المعادن 

 Renewable energy Typesانواع الطاقات المتجددة  



أنواع الطاقة  تعد طاقة الرياح ٕاحدى 

ل كبديانتشر استخدامها فقد , المتجددة
.  للوقود االحفوري

. إال أن وفرتها تختلف بأختالف الموقع

عنهاينتج  طاقة نظيفة متجددة ال وهي 
( غازات االحتباس الحراري)أي انبعاثات 

, وتحتاج إلى مساحات أثناء التشغيل
متفاوتة حسب حجم المحطة ونوع األبراج 

.المستخدمة 

كما تم أستخدام العديد من المنظومات 
ئية في كثير من دول النتاج الطاقة الكهربا

.الرياحباستخدام طاقة 



هي الطاقة الكهربائية التي يستفاد *

.  توليدها من الطاقة المائية الكامنةفي *

بذلك تعد من أشكال الطاقة النظيفة وهي *

للبيئة والمستخدمة في نطاق الصديقة *

. عالمي واسع*

تعتمد طريقة التوليد على تحويل طاقة *

حركيةإلى طاقة للمياه *

أوال حيث ينزل الماء من مكان عاٍل *

, فيدير بدوره مولد ليدير التوربين *

كهربائي *

وتعتمد كمية . لنا طاقة كهربائيةوينتج *

لما زاد الناتجة على كمية الماء المار بالثانية وعلى ارتفاع الماء , فكالطاقة *
اع معدل كمية الماء المار في التوربين زادت الطاقة االناتجة, وكلما زاد ارتف

.  الناتجةالماء زادت الطاقة 



*

دراسة. الحصمحافظةفيالرياحطاقةباستخدامالكهرباءلتوليدمنظومةتصميم1

.تكريتالدين

تصنيع. .اقتصاديةموادمنمحلياالمنظومة2

دراسة. المصنعةالمنظومةخصائص3

المنظومةخصائصمعظملحساببرنامجتصميم.4.



Powerالقدرةمعامل* coefficient

*𝑐𝑝 =
𝑃

Τ1 2𝑝𝑢
2𝐴

----------------

 =Pقدرة الدوران*

:The Torque Coefficientعزم الدوران  معامل *

وربينالتمنالناتجالدورانعزمبينالنسبةبأنهيعرف*

:التاليةبالعالقةيعطىحيثالهواءفيالمتوفرالعزمالى

*𝐶𝑡 =
𝑡ℎ𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒

𝑡ℎ𝑒 𝑤𝑖𝑛𝑑 𝑡𝑜𝑟𝑞𝑢𝑒
=

𝑇

𝑇𝑊
=

𝑇
1

4
𝑝∗𝐴𝑠∗𝑑∗𝑣2

----

ذ-  ٕCtالدورانعزممعامل

*Tالدورانعزم( N . m)

*Twالهواءفيالمتوفرالعزم( N . m )

*ρ     كثافة الهواء(kg/m3  

*

عةسرنسبةإلى,المقدمةفيالرياحسرعةمعدل*

TSRالرياح

λالعالقةبواسطة* =
WR

U
-------------

دوراتعدد=RW=الدورانقطرنصف*

torqueالعزممعامل* coefficientيعرف

CTالتاليةالعالقةبواسطة =
T

1

2
PU2A

-----------------(2-15)

الدورانعزمTحيث*

اهم العالقات المستخدمة



Savoniusالسافونيستوربين Turbine

التاليةالثالثةاألساسيةللقواعدوفقاsavoniusالرياحتوربينأداءتفسيريمكن*

إن. ذ.الرياحسرعةمعمثاليبشكلتتناسبللشفرةالطرفيةسرعة1

الحد. .الرياحسرعةمربعمعيتناسبالدورانلعزماألقصى2

الطاقة. .الرياحسرعةمكعبمعتتناسبالقصوى3



materalالهيكل المعدني  * structure 

,ملم5بسمكزاويةحديدباستخداممعدنيهيكلتصميمتم*

اجزاءاربعةجميعتمحيثسم180وطوله

ميعجعليهتثبت,المستطيالتمتوازيلتكوين

دالمولاالسفلفييثبتحيثالمنظومةاجزاء

علويالالجزءفيالتورابينيثبتكما,الكهربائي

للمنظومةيعطيالهيكلهذاالمنظومةمن

القويةالرياحويقاوملالستنادقويةقاعدة

Windالرياحتورباين* turbine

, سم 30قطرمن قرصين من الحديد ذات التورباينتم تصنع *

سم 180معدني بطول المركزشفتيمتد بينهما في 

ي المعتتتدنوالقتتتر  المتتتفتيتتتتم تتبيتتتت المتتتفرات متتتا بتتتين  *

للتورباينالقاعدة  يوضح بوساطة براغي 



Generatorالكهربائي  المولد *

(rotor)الدواريتكون من الجزء *

المغانط*

منن قريبةالمغانطوتكون دوار محور  بواسطة المغانطتدار *

ينتقنل ي كهرومغناطيسنمجناًً الدواران  هنا يتولّد من الًملفات   

والنن ي يقننوم ( stator)بواسننطته إلننى الملفننات بننالجزء الثابننت 

ى تينننار باسننتقباه هننن ا المجنناه الكهرومغناطيسنننّي ثنننّم يحولّننه إلننن

ون وتكن, كهرباء داخنل ملفّنات تكنون موّةعنة علنى ثالثنة و نو 

در نة ثنّم تتحنوه ( 120)الزاوية الواقعنة  بنين كنّل و نه و خنر 

صننوه للح(.الجيبيننةالمو ننات )إلننى تيننار كهربنناء بشننكل منننتظم 

الصنورة على تيار متناوب وفولتيه متغير  حسب قانون فنرادي

. المولد الكهربائي المصنع توضح 



 هننننننننناة قيننننننننننا  سنننننننننرعة الرينننننننننناح*

Anemometer  :

 AIR  FLOW)أستخدم   هاة *

ANEMOMETER (GM890  )

وهو  هاة رقمي يوضع بموا هة 

الهواء ال ي يدير مروحة صغيرة فيه 

وينقل معلومات الى  هاة السيطرة 

فيظهر الجهاة سرعة الهواء في شاشة

رقمية وك لك يقيس در ة الحرارة 



Rpm ) )Tachometجهاز قياس عدد دورات 

وهو جهاز لقياس عدد DIGITAL TACHOMETERتم استخدام جهاز   

اس عدد لقيالتاكوميترويستخدم . يستخدم لقياس سرعة دوران التوربين ٕاذالدورات  

الرقمي التاكوميترويقيس . الدورات لكل دقيقة لماكينات السيارات والطائرات والسفن 

عدد الدورات عن طريق ارسال اشارة تعود بعد اصطدامها بعاكس يتبت على احدى 

ي ويوجد عداد يحسب عدد الذبذبات ف, المفرات  مصاحباً لكل دورة للعمود المحوري 

دقيقة والتي تساوي عدد الدورات في دقيقة 



The result of Wind speed with timeسرعة الريح مع الزمننتائج 

وايجاد كفاءة المنظومة  ,سرعة الرياح تعد من العوامل الضرورية  في دراسة الطاقة للرياح  ان 

,  المستخدمة

يت قضاء تكر-وله دور في ذلك  هنا تم اجراء التجارب في محافظة صالح الدين, مكان اجراء التجارب ان كما 

وقد  تم قياس سرعة الرياح بالنسبة ,  شماال( 034.59)شرقا وخط عرض ( 43.670) طول , عند خط 

.للزمن خالل ثالثة اشهر

الرياح المعتدلة تكون مفيدة للتطبيقات ذات الطاقة سرعة ٕانومن خالل دراسة سرع الرياح نالحظ 

اني  ان ازدياد سرعة الرياح مع تزايد الهبات في شهر كانون التٕاذ, وتحت االرتفاعات الواطئةالمنخفضة 

متر 6ارتفاع على 2ثا/م(7-3)بيننتيجة تعرض المنطقة الى رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتراوح 

, تقريبا

استمر اما في شهر شباط فقد, نالحظ تناقص الرياح  في بعض الوقت نتيجة انخفاض هبات الرياح كذلك 

قة الى اما في شهر اذار ونيسان فقد تعرضت المنط,نوع الرياح نفسها ولكن ازدادت سرعتها الى ا التعرض 

. ثا/م( 7.5-4.5)رياح جنوبية شرقية  معتدلة 



.سرعة الرياح مع الوقت لتالث اشهريمتل الجدول*
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الهندسية للمنظومة الخصائص *

والوحدةالمقدار المواصفات 

P297.8729ايجاد الطاقة     

 CP0.53معامل الطاقة    

λ22.8نسبة سرعة طرف 

𝑣𝑡𝑖𝑝0.2983سرعة عند مقدمة الشفرة 

pt2.327طاقة توربين الرياح   

P111.975القدرة التوربين

A 0.49 m2مساحة المروحة 



*



*

ير عدد الشفرات تتغوبتغيير عدد من خاله سرعة الرياح الواطئة  نسبيا  في العراق *

الدراسة الدورات خاله الوقت  ومن خاله 

,(rpm)انه عندما نستخدم شفرتين سوف نالحظ ةيادة *

وه ا ير ع الى حرية ( rpm)استخدامنا ثالث شفرات سوف يتناقص وعند *

,الرياح في المرور خاله الشفرات

غلغل تتكون ممانعة او مقاومة وبدورها تمنع من تللتورابين  وان ةيادة عدد  الشفرات  *

شفرات  الهواء خاله الشفرات حيث تصبح على شكل مصد يمنع نفاذ الهواء الى خلف ال

وبالتالي تنخفض عدد الدورات 



*
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راتمع  عدد الدورات  بتغير عدد المفالتوربين نتائج  قوة الرياح على *

The results of wind turbine with rpm at variation of  

number of  blades                                                                  .

,الدوراتوعددسايفونيسالتورابينقدرةمعالرياحسرعةدراسةتم rpmتغيرنالحظ

بدأربينالتوانمالحظةتمكما.المختلفةالرياحسرعةخاللالوقتمعللتوربينالسرعة

عمليًالتيالقطعسرعةتمثلقبلهاالتيالسرعانايثا/م3.8سرعةمنبالدوران

للتوربينتالشفراعددةادكلماتتناقصالتوربيندوراتعددمالحظةتمكما.التوربينبها

الشفراتعددةادكلمايزدادالدورانعزمانيتبينكما,



rpm ( 6شفره  )rpm ( 4شفره  )rpm (شفره 2)Pt (Watt)U m/s)    

19020022010.063.5

21022023612.883.8

21523024415.034

25526028812.414.5

29030031624.384.7

30031732025.974.8

31533533929.315

32535035639.075.5

36037037850.076

.العالقة بين كل من عدد الدورات والقدرة  مع سرعة الرياح





TSR(6شفرة)TSR(4شفرة)TSR(2شفرة)U m/s

0.09

0.10.24

0.2

0.30.54.5

0.4

0.50.75

0.6

0.70.95.5

0.7

0.816

مع سرعة الرياح         TSRنتائج 

Ruslt between TSR and wind speed

واستخدامها ً يجاد  TSRتم حساب 

ظ نالحا ذالعالقة مع  سرعة الرياح 

كلما  اةدادت سرعة   TSRاةدياد 

حالة الرياح   وتكون الزيادة اكبر في

الة  استخدام اربع شفرات واقل في ح

عدد الشفرات اثنان وستة 
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Cp Cp(4شفرة ) Cp (6شفرة) شفرة) 2)TSR  

0.10.110.130.35

0.150.170.190.55

0.160.180.20.7

0.170.1850.20.81

0.170.1850.20.9

0.170.1850.20.95

ومعامل الطاقة  TSRنتائج بين 

CPللكما تم مالحظة افضل قيم Cpتزداد قيمة    TSRعند اةدياد قيمةٔانهتم مالحظة 

منع في حالة استخدام اربع شفرات وذلك عند ةيادة عدد شفرات سوف يولد عزم عكسي ي

رتين في حالة استخدام شفٔامامرور الهواء خلف الشفرات في حالة استخدام ست شفرات  

سوف تزداد السرعة ولكن العزم سوف يقل 
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 Results(Ct)مع  معامل العزم  TSRنتائج *

TSR With Torque 

Coefficients 

ومن  خالل  الشكل  تم مالحظة ان    Ctتم حساب 

كما . بشكل عام TSRو Ctهناك عالقة عكسية بين 

يكون عند Ctتم مالحظة ان افضل معامل عزم 

ها استخدام شفرتين   يسبب ةيادة عدد الدورات ومن

بالتناقصيبدا Ctولكن TSRيزداد اه 

 

 Ct(6 شفرة) 

 

 

 

Ct(4 شفرة) Ct(2 شفرة) TSR 

0.31 
0.33 0.4 0.37 

0.27 
0.29 0.33 0.58 

0.25 
0.27 0.3 0.7 

0.2 
0.22 0.28 0.8 

0.17 
0.19 0.22 0.9 



* سرعة الرياح مع التيار والفولتية و القدرة الكهربائية     نتائج  Wind speed results 

with  electric power And current And voltage



شفرة شفرة2شفرة64

P(w)V(V)I(A)P(w)V(V)I(A)P(w)V(V)I(A)U m/s

1.9670.282.4487.20.340.7260.123.5

2.727.40.323.5267.70.431.4966.80.224

2.7727.50.364.36880.561.6170.234.3

3.4767.90.444.928.20.63.2567.20.354.6

4.158.30.55.4818.70.634.3687.40.454.9

4.768.50.567.2549.30.784.7127.60.55.2

5.4568.80.628.6249.80.885.3680.555.5

7.0849.20.779.2100.926.3918.30.655.8

7.69.50.810.39510.50.996.8048.40.756.1

8.4159.90.85111117.748.60.86.4
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    Conclusionاالستنتاجات *

من خالل دراسة سرعة الرياح نستنتج . لسرعة سرعة الرياح بطيئة الى متوسطة اأن1

.  استثمار طاقة الرياح في محافظة صالح الدين للمنظومات الصغيرة ممكن 

(  .m/s 3.5)سرعة لدوران المنظومة هي اقل ٕانخالل الدراسة من -2

دراسة سرعة الرياح مع الزمن في اماكن مختلفة لمعرفة االماكن التي ممكنيجب -3

.منهااالستفادة 

ان مولد للكهرباء ذا المغاط الثابتة  يعمل بطاقة الرياح البطيئة يكون كفوء 



Future workالمستقبلية  االعمال 

.الرياح العمودية توربيناتمن أنواع دراسة 

دراسة توةيع الرياح وسرعتها خاله السنة في العراق 

.ومحافظة صالح الدين 

.دراسة اداء المنظومة على ارتفاعات  مختلفة

.استخدام المنظومة كمنظومة لرفع الميا 





لحسنشكرا


