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A B S T R A C T
This research depends on carrying out an applied and numerical analysis for
capability to utilize winds turbines which considered as means of renewable
and friendly energy to environment, and how to make use of this technology to
generate electric energy in Kirkuk city. Where it was studied shifting kinetic
energy of winds into mechanic energy and has been accomplishes install a
horizontal-turbine in one of work sites in Kirkuk city of (16m) height of the
ground level. It has tri-blades of (400W) power. It has been connected to an
electric system supply designed and manufacture during the research period. In
order to measure the voltage-difference and electric current consequently to
measure the power and energy produced from the wind turbine and changed
according to the wind speed alteration. Gauge records for two time seasons are
taken by using the technology-programming of delicate controller in
simultaneous work with meteorological system, so that it can set data-principle
to be analyzed by using (MATLAB) program to find and check theoretical
generated power compared with practical results and find the range of validity
to generate the sufficient energy for domestic consumption. The results shows
that summer season is better than winter season in using wind turbine in Kirkuk
city. As the monthly energy rate produce during summer season has emerged to
ten-time than monthly energy rate produced during winter season.
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توربين الرياح
ألداء
التحليل النظري والتجريبي
ِ
ِ
سعاد حسن دانوك الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية كركوك
كمال جالل توفيق الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية كركوك
اسراء عادل منصور الجامعة التقنية الشمالية/الكلية التقنية كركوك

الخالصه

يعتمد هذا البحث على إجراء محاكاة إلمكانية استخدام توربينات الرياح التي تّعد من وسائل الطاقة المتجددة والصديقة للبيئة وكيفية االستفادة من هذذ
التكنلوجيا لتوليد الطاقة الكهربائية في مدينة كركوك  ،إذ تمت دراسة تحويل الطاقة الحركية في الرياح الى طاقذة ميكانيكيذة بنصذو تذوربين هذوائي مذن
النوع األفقي في أحد مواقع العمل في مدينة كركوك وعلى ارتفاع ( )16mمن سطح األرض ثالثي الريش ذو قدرة ( )400Wوربط بمنظومة كهربائية
صنعت ضمن لهذا لغرض قياس فرق الجهد والتيار وبالتالي ايجاد القدرة والطاقة المتولدة مذن التذوربين الهذوائي والمتغيذرة مذع تغيذر سذرعة
صممت و ُ
ُ
الرياح  ،وأخذ قراءات لمدة موسمين باستعمال تقنية برمجة المتح كم الدقيق والمتزامن عملها مع منظومة االرصاد الجوية لعمل قاعدة بيانات يذتم تحليلهذا
باستعمال برنامج ) (MATLABإليجاد القدرة المتولدة في الحالة النظرية و معرفة مدى صالحية المنظومة لتوليد الطاقة الكافيذة لالسذتهالك المنزلذي
بينت النتائج بأن الموسم الصيفي يعد أفضل من الموسم الشتوي الستخدام التوربينات الهوائية في مدينة كركوك اذ بلغ مقدار القدرة الناتجة خالل الموسذم
الصيفي عشرة اضعاف القدرة المتولدة خالل الموسم الشتوي

قائمة الرموز
)(m/sمساحة مقطع الدوران A:
ثابت مستخدم الستخراج ضغط بخار الماء القياسي C:
معامل القدرة Cp :
)(Paضغط بخار الماء الحقيقي ea :
)(Paضغط بخار الماء القياسي es :
) (Wقدرة التوربين الريحي Pw:
) (Kدرجة الحرارة T:
) (m/sسرعة الرياح u:
) (kg/m3كثافة الهواء ρ :
المقدمة
ان طاقة الرياح تبرز لتكون واحدة من اكثر مصادر الطاقة
الكهربائية الجديدة الواعدة حيث يمتد استخدامها أللف السنين
وألغراض مختلفة كطحن الحبوب وضخ الميا وانتاج الطاقة
الكهربائية في الوقت الحاضر .
لذلك تم ترقية توربينات الرياح حيث نمت القدرة العالمية
المركبة لتوربينات الرياح بمعدل  %28سنويا للسنوات -2000
 2010وزاد اجمالي القدرة الى اكثر من  237في نهاية عام
 [1] 2011ومن المتوقع ان ان يتم تلبية ما يقارب  %10من
احتياجات العالم للطاقة من قبل طاقة الرياح في نهاية عام 2020
والتزال اوروبا تهيمن على السوق العالمية مع هدف الوصول
الى  %20من الطاقة من توربينات الرياح بحلول عام 2025
بينما تنتج الدنمارك حاليا  %20من الكهرباء من توربينات
الرياح وتهدف للوصول الى  %50من الطاقة من الرياح بحلول
عام [2] 2025

وقام العديد من الباحثين في هذا المجال بتقدير القدرة التي من
الممكن الحصول عليها من الرياح في بعض المحافظات ومن
بينهم :
الباحث ( [3] )Khonkarفي سنة ( )2009بإعطاء
تصور عن مقدار زيادة كفاءة طاقة الرياح عن طريق دراسة
سلوك الرياح المتضمن سرعة الرياح واتجاهها في منطقة الخليج
العربي من خالل بيانات متواجدة للمدّة من  1960الى 2007
أي لمدة  47عاما ً  ،إذّ أظهرت النتائج أن الرياح الغالبة هي
الشمالية الغربية وأن سرع الرياح المناسبة لعمل توربينات
الرياح في منطقة الخليج العربي من شهر تشرين الثاني إلى
شهر شباط أي ضمن الموسم الشتوي
بينما الباحث ()Tanverوزمالؤ [ )2010( ]4قاموا
بأجراء دراسة شملت ثالث مدن في المانيا اضافة الى تأثير
س رعة الرياح على انتاجية التوربينات الريحية في ظل الظروف
الجوية المختلفة وبينت الدراسة أن األداء يتأثر مع درجة الحرارة
والرطوبة النسبية في جميع المواقع الثالث مما يشير إلى أن
العالقة الحقيقية بين أداء توربينات الرياح يكون مع التغيرات في
الطقس عموما ً بدالً من سرعة الرياح فقط
اما الباحث ) ]5[ )2013( )Ahmed F. Hassoonدراسة
تهدف الى التحقق من إمكانيات استغالل طاقة الرياح في المنطقة
الشمالية من العراق إلنتاج الطاقة  ,لذلك تم دراسة بيانات
الرياح التي تم جمعها على مدى فترة ما يقرب من ثالثة عقود
في خمسة مواقع مختلفة وهيي (كركوك ,طوز ,بيجي ,موصل,
تكريت) من أجل معرفة إمكانات استغالل طاقة الرياح في هذ
الم ناطق ,وتم تحليل البيانات من المحطات المختارة ,وتبين ان
اعلى معدل لسرع الرياح كان في تكريت وطوز بينما اقل معدل
كان في بيجي وكركوك والموصل وان اعلى معدل للطاقة
الناتجة كان في محطة تكريت بقدرة ()13 5kWh/m2
وبمتوسط سرعة رياح ) )4.5m/sوباعتبار ان متوسط سرع
الرياح يعتبر منخفضا بصورة عامة لذلك يعد استخدام طاقة
الرياح لضخ الميا في االراضي الزراعية هو االستخدام االمثل
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ومنها يظهر بأن درجة الحرارة والكثافة يتناسبان عكسيا
حيث ان درجة الحرارة متغيرة مع الزمن بصورة أكبر بالمقارنة
مع الضغط لذلك يعدّ العامل األكثر تأثيرا ً وبالرغم من أن الضغط
متغير بصورة صغيرة مع الزمن ولكنه يتاثر بتغير االرتفاع
فبزيادة اإلرتفاع يقل الضغط وتكون الكثافة أقل كذلك يحتوي
الهواء على بخار الماء الموجود بنسبة (  )0 25%من كتلة
الغالف الجوي ويتراوح بصورة عامة بين ()5%-0 001%
بالذات اذا كانت درجة الحرارة مرتفعة ويوصى بتصحيح
الكثافة من خالل الرطوبة ] [10وذلك من خالل العالقة األتية
]:[11

بينما قام الباحث ) )2012( ]6[ )Salihوزمالؤ بدراسة
تأثير الظروف الجوية على أداء التوربين الهوائي وذلك باستخدام
برنامج الماتالب لتحليل أداء نوعين من التوربينات الهوائية
بقدرة (( W600و ( )W3200في محافظة األنبار واستنتج بأن
زيادة كل من الكثافة وسرعة الرياح تؤدي الى زيادة االنتاج
والعكس بالنسبة لدرجة الحرارة
في حين قام الباحث (عباس) وزمالؤ ( [7] )2014بتقدير
قدرة الرياح وذلك من خالل معرفة متوسط سرعة الرياح في
المحافظات التالية  :البصرة ,ذي قار ,بغداد وذلك بعد جمع
البيانات للسنوات( )2010-2009واستنتج بأن اعلى معدل لسرع
الرياح كان في محافظة ذي قار ضمن المدى) )5-4 m/sتليها
البصرة ثم محطة بغداد وبذلك يعتبر موقع محطة ذي قار هو
االنسو لنصو المحطات الهوائية
اما البحث الحالي فيهدف الى تقيم القدرة المتحصلة من
توربينات الرياح في محافظة كركوك ومعرفة مدى االستفادة
منها لألغراض المنزلية البسيطة  ،كذلك استغالل الطاقة الناتجة
في تنمية األراضي الزراعية من خالل ضخ الميا وريها
لمساعدة قطاع الشبكة الوطنية كونها طاقة نظيفة وصديقة للبيئة

eso=6.107

المنهجية
نمذجة عمل التوربين الهوائي
إنّ جزيئات الهواء المتحركة في الجو تمتلك طاقة حركية
يعبر عنها بأنها كمية جزيئات الهواء المتحركة خالل مساحة
محددة (تكون عمودية على تدفق الرياح) ضمن زمن
محدد(تحتويها كتلة تقدر بذ(( (m (kgوبسرعة مقدارها ())m/s
 )uويمكن حسابها من خالل كثافة الهواء وحجم اسطوانة الهواء
المتولدة نتيجة مرور الرياح خالل التوربين الهوائي لتولد طاقة
][8

تم العمل في هذا الجزء على ادخال البيانات الخاصة بكل من
الموسم الشتوي والصيفي إلى برنامج الماتالب واستخدام
المعادالت الرياضية الالزمة للحصول على قيمة القدرة في حالة
معامل القدرة النظرية العظمى وهي ( )0 59تالها التدرج في
االنخفاض الحاصل لمعامل القدرة لتشمل معامالت القدرة العملية
إلى حين الوصول إلى أقل معامل قدرة مسموح به لعمل التوربين
الهوائي وهو ( ) 0 25وذلك لبيان مدى صحة النتائج
المتحصلة من التوربين العملي ولبيان كمية القدرة التي من
الممكن الحصول عليها باستخدام توربين بمواصفات تصميمة
مشابهة للتوربين المستخدم ولكن ذي معامل قدرة أعلى أو أقل
وشملت المدخالت الى البرنامج سرعة الرياح والرطوبة ودرجة
الحرارة والضغط كمتغيرات ظروف جوية ولذ ( )2971مرة ،
وقطر الدوران الخاص بالتوربين الهوائي فضالً عن معامالت
القدرة وغيرها والمذكورة مع المعادالت في المخطط
االنسيابي لمراحل العمل والمبينة في الشكل ()1

وباستخدام قانون بيتز يتبين ان أعلى قدرة ناتجة من التوربين
الريحي حينما تكون سرعة الرياح الخارجة هي ثلث سرعة
الرياح الداخلة إلى التوربين الريحي حيث نحصل على القيمة
األعظم للقدرة الممكن الحصول عليها من طاقة الرياح
وتساوي ]: [9

ويمكن حساب كثافة الهواء من خالل المعادالت التالية وكما
يأتي ]: [10
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Start
Repeat

بكفاءة أعلى وبقدرة إنتاجية تقدر بذ( )400Wفي سرع الرياح
القصوى وتم اختيار هذا النوع من التوربين لتميز ِ بسرعة
تشغيل منخفضة مقارنة بأنواع التوربينات األخرى
.2منظومة االرصاد الجوية :

Read input data u,T,RH,P

تم استخدام منظومة االرصاد الجوية لتسجيل المتغيرات التي
تؤثر على التوربين الريحي وأدائه إذ إنّ تحليل مناخ الرياح
وتحديد تأثير المتغيرات الجوية على التوربين الريحي يتطلو
الحصول على بيانات ولمدة طويلة وللحصول على ذلك تم
استخدام جهاز ارصاد جوية من شركة ()ACURITEبنظام
استشعار السلكي يقيس كل من درجة الحرارة والرطوبة النسبية
وسرعة الرياح واتجاهها وضغط الجو يوضح المنظر العام
للجهاز إذ يعد قياس سرعة الرياح العامل األهم لعمل التوربينات
ويتم قياسه من خالل مقياس شدة الرياح في حين يقاس اتجا
الرياح عن طريق دوارة الرياح من خالل حركة دائرية كاملة
( )360لمعرفة االتجا السائد لرياح المنطقة بينما يتم قياس كل
من درجة الحرارة والرطوبة النسبية عن طريق متحسس لكل
منهما ويعتمد نظام عمل المنظومة على كل من الطاقة الشمسية
والبطارية لغرض التشغيل

)Coefficient (c

Calculate water vapor pressure

Calculate actual water vapor pressure

Calculate moist density of air

.3المنظومة الكهربائية :
تتكون المنظومة الكهربائية من مجموعة من األجزاء األساسية
والتي تصنف على اعتبارين هما المعدات التي تستعمل في ربط
الدائرة االلكترونية مع الملحقات الخاصة بها والبرمجة التي يتم
تحميلها الى الدائرة االلكترونية لتعمل على تطبيق المعادالت
الخاصة بقياس نواتج التوربين الهوائي

Cp=(0.25-0.59), r=R

Calculate wind turbine power

حيث يبين الشكل ( )2االجهزة المستخدمة في الجانو العملي

Print and display the result

End

الشكل ( )1المخطط االنسيابي لخطوات العمل
الجانب العملي
االجهزة المستخدمة
تم استعمال البيانات الناتجة من نصو توربين صغير صالح
لالستعمال المنزلي نوع  fd1.5-400wفي موقع الكلية التقنية /
كركوك واخذ قراءات باستخدام تقنية برمجة المتحكم الدقيق نوع
( )ATMEG328P-PUبلغة ( )MICRO-Cالبرنامج
الخاص بالتحكم الدقيق يحتوي على المعادالت الخاصة لحساب
القدرة اضافة الى قراءة المتغيرات الجوية (درجة الحرارة,
الرطوبة ,وسرعة الرياح) حيث تنقسم منظومة العمل الى ثالث
اقسام اساسية وكما يلي:
 1التوربين الريحي :
هو عبارة عن جهاز مكون من قسمين أحداهما متحرك واآلخر
ساكن  ،يقوم بتحويل الطاقة الحركية للرياح إلى حركة ميكانيكية
تعقبها طاقة كهربائية إذ تم نصو توربين ريحي صغير صالح
لالستخدام المنزلي ثالثي الطور وثالثي الريش يتميز بصنعه من
مادة (االلمنيوم) والتي تتميز بالقوة والمتانة ومقاومتها لإلجهادات
والتي تعدّ من الميزات المهمة لصالحية التوربين الريحي وعمله

شكل( )2االجهزة المستخدمة
النتائج والمناقشة
من خالل النتائج العملية التي تم الحصول عليها من نصو
توربين هوائي في محافظة كركوك واخذ بيانات بمعدل كل 12
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دقيقة وعلى مدار  24ساعة لفترات زمنية طويلة خالل كل من
الموسم الشتوي والصيفي باعتبار ان هذين الموسمين هما من
المواسم الطويلة والتي تبرز فيها الظروف المناخية بصورة
واضحة في ظل الظروف المناخية لمحافظة كركوك حيث
اشارت نتائج البيانات الى ما يلي -:
الشكل ( ) 3ان مقدار القدرة التي تم الحصول عليها من خالل
النتائج العملية لتشغيل التوربين الهوائي في الموسم الشتوي قد
بلغت قيمتها القصوى ما يقارب ( (115Wعند سرعة الرياح
المسجلة بمقدار ( (27km/hكما تقدر كمية القدرة التي يمكن
الحصول عليها خالل شهر واحد بما يقارب ) (13.26kWاما
في ما يخص القدرة المتولدة خالل الموسم الصيفي فبلغت اقصى
قيمة للقدرة المتولدة ( )148Wوكما مبين في الشكل ( )4بينما
كان مقدار القدرة التي من الممكن الحصول عليها خالل شهر
واحد ما يقارب ( (139.89kWويالحظ ان اعلى القيمة تكرار
للموسم الشتوي كانت بمقدار صفر وذلك بسبو سرعة الرياح
المنخفضة والتي كانت غير كافية لتشغيل التوربين الهوائي بينما
القيمة االكثر تكرارا ً في الموسم الصيفي كانت عند الصفر تلتها
القيمة ) (49Wوكما مبين في المخطط البياني للشكلين ( )5و
( ) 6على التوالي بينما تقدر كمية الطاقة التي من الممكن
الحصول عليها خالل شهر شتوي واحد اي بما يعادل ))720 h
بالقيمة ( )9552.54kW.hفي حين يبلغ مقدار الطاقة المقدرة
خالل فصل صيفي واحد بالقيمة ))100724kW.h

شكل ( )5قيم التكرار للقدرة المتولدة خالل الموسم الشتوي

شكل ( )6قيم التكرار للقدرة المتولدة خالل الموسم الصيفي
ان اجراء المقارنة بين الموسمين يعتمد على اساس منحني
القدرة باعتبار ان المؤثر االكبر على قدرة التوربين الهوائي هو
سرعة الرياح وكما موضوح في الشكل ( )7الذي يظهر في ِه
القدرة المتولدة في الموسمين ويتبين من خالله ان سرعة الرياح
ضمن الموسم الصيفي هي اعلى منها في الموسم الصيفي
وبالتالي تكون الزيادة في القدرة واضحة ويوضح من خالله ان
الموسم المناسو لنصو التوربين الهوائي الستغالل اكبر كمية
من طاقة الرياح هو الموسم الصيفي فباإلضافة الى ارتفاع
السرعة عنها في الموسم الشتوي فأن معدل سرعة الرياح ايضا
في حالة تزايد

شكل ( )3التغير الزمني للقدرة المتولدة خالل الموسم الشتوي

شكل ( )4التغير الزمني للقدرة المتولدة خالل الموسم الصيفي
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شكل( )9القدرة العملية مع تعويض معامل القدرة ()0 59,0 25
خالل الموسم الصيفي
شكل ( )7عالقة المقارنة بين كل من القدرة المتولدة في الموسم
الشتوي والصيفي
وللحصول على القدرة المتولدة من التوربين الهوائي
وبمواصفات تصميمة مشابه للتوربين المستخدم وتحت الظروف
الجوية الحقيقة والمأخوذة من منظومة االرصاد الجوية لتشمل
(سرعة الرياح  ،درجة الحرارة  ،الرطوبة) مع مراعاة الحد
األعلى واألدنى لمعامل القدرة إذ يتم ايجاد القدرة عن طريق
التحليل الهندسي وهذ القدرة الناتجة تمثل القدرة المثالية التي من
الممكن الحصول عليها من توربين هوائي ذو قطر دوران
) (1.5mوتبين من نتيجة التحليل الهندسي للموسم الشتوي بأن
أعلى قيمة للقدرة كانت بما يقارب ( (185Wوالتي تمثل القيمة
النظرية المثالية وذلك عند استخدام معامل القدرة النظرية
القصوى ( ، )0 59بينما بلغت القدرة المتولدة من التوربين
الهوائي باستخدام الحد األدنى المقبول من معامل القدرة البالغ
( )0 25أعلى قيمة لها عند المقدار ( )78Wفي حين كانت
بمقدار ) (115Wضمن الظروف الحقيقية للموسم الشتوي الناتج
من البيانات العملية  ،كما مبين في الشكل ( )8وبتطبيق
اإلجراءات ذاتها للموسم الصيفي تم التوصل إلى أن أعلى قدرة
متولدة عن استخدام معامل القدرة ( )0 59بلغ ما يقارب
) (255Wفي حين بلغ ما يقارب ) (115Wعند استخدام الحد
األدنى من معامل القدرة بينما بلغت القدرة المتولدة من النتائج
العملية ) (148Wكما مبين في الشكل ()9

االستنتاجات
1

2

3

انّ أقصى مقدار للقدرة التي تم التوصل إليها في
الموسم الصيفي لمدينة كركوك كان بمقدار
) (148Wوهي أكثر من القدرة الشتوية بنسبة زيادة
بلغت ( )28 7%لذلك يمكن استخدام توربينات
الرياح في الموسم الصيفي بشكل أكبر
إنّ المعدل الشهري لكمية الطاقة التي تم التوصل
إليها في الموسم الصيفي بلغت ))100724kW.h
وهي تعادل ما يقارب عشرة أضعاف معدل الطاقة
الشهرية التي من الممكن الحصول عليها في الموسم
الشتوي
ان قدرة التوربين الهوائي المستخرجة من برنامج
التحليل الهندسي عند معامل القدرة ذاتها للبيانات
العملية كانت متطابقة مع النتائج العملية بنسبة
تتراوح بين ( ) 2%الى ()7%
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