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  الرياح طاقة 5

  الرياح بتأثير المتولدة الطاقة هي الرياح طاقه

 تدويرب يقوم مدور  عزم ديتول الىالتي تؤدي  القوية

 ألجزاءها دورانية حركة مولدا المروحة شفرات

عفنات دوارة  الى الحركة هذه قلتتنو. الداخلية

 . الكهربائية الطاقة  مولداتموصولة ب

 اتقدر لتوليد واسعة امكانية الرياح طاقة وتوفر

 دون من الكهربائية الطاقة من كبيرة

 مصادر تحدثها التي  التلوث مشاكل

 . االحفوري الوقود

 في القدم منذ الرياح طاقة استخدمت

 التطبيقات وبعض والري الحبوب طحن

 بعد عنها االستغناء تم ولكن. االخرى

 وبعد. االحفوري الوقود اكتشاف

 زاد فطالن اسعار وارتفاع البيئية المشاكل

 . وتطويرها الرياح قهبطا االهتمام

 لىع الرياح من المستخلصة الطاقة تعتمد

  -:منها عوامل عدة

 سرعة الرياح وقوتها. -1

  تصميم المنظومة التوربينية وشكلها. -2

 مواصفات النظومة ونوع مادتها. -3

 خدام شخصي او على مستوى المدينة او الدولة).ت(اس  الكهربائية الطاقة توليد اسس -4

 الخزن المستخدمة.و السيطرة نوع منظومات -5
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  الرياح منشأ 5.1

,  اوتةمتف بنسب االرض وسطح  الجو عناصر قبل من الشمس اشعه امتصاص بسبب الرياح تتولد

  وانخفاض حجمة وزيادة الهواء تسخين الى ذلك يؤدي ما منطقة على الشمس سقوط االشعاع فعند

 فيها قلي التي المناطق وفي طئوا ضغط مناطق فتتولد المساحة وحدة على عموده وزن وكذلك كثافته

  اثقل  نسيكو الهواء وعمود  البرودة بسبب  عالية ستكون  الهواء  كثافة  نإف الشمسي االشعاع مقدار

  . عالية  ضغط اماكن تتولد لذلك

 هذه. الضغط وكذلك الجوي الغالف في الحرارة درجة لموازنة هوائية حمل تيارات تتولد لذلك

  طردي بتناس الرياح حركة من عليها الحصول يتم التي الطاقة تتناسب حيث. الرياح تمثل التيارات

  : التالية المعادلة من حسابها ويمكن الرياح سرعة مكعب مع

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝜂𝜈   … . . (1) 

مساحة المقطع العرضي  3Kg/m،(A( كثافة الهواء ρ، القدرة المستخرجة من الرياح wP حيث ان : 

  ).s/mسرعة الرياح ( ν، و  التوربين كفاءة η ، )2m( مقابل للرياحللمروحة ال

  ) اعاله بالشكل اآلتي:1ويمكن كتابة معادلة (

𝑃

𝐴
=

1

2
𝜌𝜂𝜈   … . . (1) 

  . 2Watt/mوتقاس بوحدات  يسمى كثافة الطاقة حيث ان المقدار 

 كثافة كانت اذا 220m انفهاعز مساحة هوائية وحةمر من المتولدة الكهربائية الطاقة اوجد /1مثال

  .%70 التوربين كفاءة كانت اذا. 7m/s الرياح وسرعة،  30.1kg/mء الهوا

𝑃 =
1

2
𝜌𝐴𝜂𝜈  

=
1

2
∗ 0.1 ∗ 0.7 ∗ 7 ≈ 12 𝑊𝑎𝑡𝑡 

 كانت اذا الرياح سرعة احسب Watt/m 2500 هو كبيرة لمروحة الطاقة كثافة كانت اذا /2مثال

 .%65، وكفاءة التوربين Kg/m 30.2هواء كثافة ال

𝑃

𝐴
=

1

2
𝜌𝜂𝜈  
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𝜈 = 2 ∗
𝑃

𝐴
∗

1

𝜌 ∗ 𝜂
= 19.74 𝑚/𝑠 

  حسب الطبيعة الجغرافية مصادر الرياح 5.2

  وليدت مراوح نصب  عملية في واتجاهاتها االرضية الكرة على حركتها ومناطق الرياح استغالل يتم

ادر اهم مص ومن  اماكنها وتحديد العالمية  الرياح خرائط على عتماداال يتم حيث,  الكهربائية  الطاقة

  -:الطبيعية الجغرافيةوالظواهر الرياح حسب المواقع 

  مثل المائية والمسطحات اليابسة بين الحرارة درجات اختالف بسبب:   والبحر البر نسيم -1

 البحر نم تنتقل ياحر يولد والذي الجوي الضغط في اختالف تولد والتي والمحيطات البحار

 اللي وبالعكس البحر نسيم تسمى نهارا اليابسة الى

  اوحمر بنصب  منها االستفادة ويتم البر نسيم وتسمى

 نم لالستفادة والمحيطات البحار شواطئ على التوليد

 . الرياح هذه

 رةكبي  توليد  مراوح نصب يتم:  والوادي الجبل نسيم -2

  الواديان  مع  اخلةالد والحدود  الجبال اطراف  على

  . والوديان الجبال بين الضغط اختالف من المتولدة الرياح هذه من لالستفادة  الكبيرة
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 تتولد نةالس طوال على تقريبا ثابتة مختلفة رياح هنالك االرض مناطق لكل:  المحلية الرياح -3

 لفصولا وتغير المائية المسطحات وتواجد التضاريس واختالف االرضية الكرة حركه بسبب

 .غربية شمالية هي الرياح تكون العراق في فمثال

 .وغيرها والتجارية الموسمية الرياح -4

  .المفتوحة الصحراوية المناطق -5

   ومنها ذلك في نقاط عدة على العلماء يعتمد  التوليد مراوح ومواقع اماكن ولتحديد

  .الرياح سرع قياسات  استخدام -1

  .الرياح سرعة  وخرائط االطلس استخدام -2

 .الرياح خصائص  لحساب القياسات الفيزيائية استخدام -3

  

 

 

 


