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  وعوامل زيادة كفاءتها الهوائية )التوربينات( العنفات انواع 6

هناك اشكال عديدة للتوربينات الهوائية ظهرت منذ بداية استخدام الرياح كمصدر طاقة كهربائية. وفي 

نات الرياح للحصول على اكبر طاقة الوقت الحاضر ظهرت العديد من التصاميم المبتكرة لتوربي

ممكنة واستغالل اقل سرعات الرياح في توليد الكهرباء. وعلى الرغم من اختالف تلك التصاميم 

واالشكال اال ان التوربينات الهوائية يمكن تصنيفها الى نوعين رئيسيين حسب محور العنفة بالنسبة 

  الى الرياح، وهما؛ 

التي : وهي  Horizontal Axis Wind Turbine HAWT افقية المحورالتوربينات  .1

التجاه الرياح مع انحراف بسيط لشفرات التوربين بزاوية معينة  زٍ موايكون اتجاه العنفة فيها 

 هذه تتكون .موازي لالرض والتجاه الرياح. ويكون محور دورانها (مامقدار تلك الزاوية؟)

  يرةالكث الشفرات ذات العنفات مىتس حيث.  اكثر او ثالث او شفرتين  من عادة العنفات

 الشفرات نم قليل عدد لها التي العنفات اما,  الصلب القرص تشبه ألنها  الصلبة بالتوربينات

  حركة  نقواني على اعتمادا انسيابي  الحديث تصميمها يكون حيث. المرنة التوربينات تسمى

 ويحتوي االخرى الدوارة زةواالجه الطائرات اجنحة تصميم من  اقتباسها تم حيث الموائع

و وتحتاج تلك التوربينات الى موجه وه. لألجنحة مشابهه ثالث او شفرتين على توربين على

لوح صلب ذو شكل يشبه ذيل الطائرة تقريباً يوضع عادة في الجهة الخلفية من المنظومة 

 .ةاالشكال ادناه توضح التوربينات االفقي لتغيير اتجاه العنفة باتجاه الرياح.

 

  

  

 

  

  

  

  

 

 ثالث
 مواجهة توربينة        عكس     توربينة  ريش 

 الريحالتجــاه       اتجاه الريح 

 متعددة
 الريش 

 األفقية المحور التوربينات



 د. رائد خضر الفهداوي     انواع التوربينات الهوائية وعوامل زيادة كفاءتها -6محاضرة 

24 
 

وفيها تعلق  : Vertical Axis Wind Turbine VAWTلتوربينات عمودية المحور ا .2

منظومة التوربين على عمود بحيث يكون محور دورانها عمودي على اتجاه االرض وكذلك 

اتجاه الرياح. وهذا التصميم يجعل العنفة التحتاج الى موجه فأي اتجاه للرياح سوف يقوم 

مى ابتكرت هذه التوربينات من قبل مخترع يسلعنفة وبالتالي توليد الطاقة. بتدوير شفرات ا

  هاجوانب احد من متصلة منحنية  شفرات لها التوربينات هذهجورج داروين وقد حملت اسمه. 

 توربينات ان.  االسفل من العمود نفس في االخر والطرف االعلى من الدوران عمود في

 منحني كلبش شفراتها تكون حيث العمودية  العنفات انواع كل  بين  تقنية االكثر هي داروين

كال ادناه االش .عليها المركزية الطاردة القوة تحمل في كفاءة  لها تكون لذلك  القفز حبل يشبه

  توضح تصاميم مختلفة للمراوح العمودية.
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  مقارنة بين التوربينات االفقية المحور والعمودية المحور 6.1.1

  التوربينات عمودية المحور  ة المحورالتوربينات افقي

  اتجاه محور الدوران عمودي على اتجاه الرياح واالرض  اتجاه محور الدوران مواٍز التجاه الرياح واالرض

جميع الشفرات تعمل بنفس الوقت بسبب مواجهتها 

  بنفس الوقت للرياحجميعها 

تعرض تشفرة واحد يمكن ان تتأثر بالرياح في اللحظة التي 

  لمواجهتها ألن كل شفرة تكون باتجاه مختلف فيها

يعمل في اتجاه واحد فقط. لذا يحتاج الى موجه يغير 

  اتجاهه باستمرارباتجاه الرياح عند تغير اتجاهها
  يعمل في جميع اتجاهات الرياح

  اقل كفاءة  اعلى كفاءة بسبب دوران جميع المراوح بنفس الوقت

  حة وارتفاع اقلتتطلب مسا  تتطلب مساحة وارتفاع اكثر

بسبب كبر المساحة المطلوبة اليمكن تنصيب 

عمالقة من هذا النوع في المدن والتجمعات توربينات 

  السكانية

بسبب قلة المساحة المطلوبة وسهولة التثبيت يمكن نصبها 

  في المدن والتجمعات السكانية وكذلك في الطرق المرورية

  ينتج عن قوة دفع عزم التدوير  عزم التدوير ينتج عن قوة رفع

    

 

  عمل التوربينات الهوائيةمبدأ  6.2

 لصفائحا بواسطة المتولدة الهواء حركة قوى باستغالل والعمودية االفقية الريحية التوربينات تقوم

  .مختلفة بطريقة يستخلص منها وكل. الرياح من الطاقة الستخالص الهوائية
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 ثابتة ياحالر وسرعة واحد اتجاه في ثابت الدوران محور اعتبار ومع الثابتة االفقية التوربينات في

 ان رانالدو فترة خالل ثابتة الشفرات على موضع ألي االجتياح زاوية تبقى ثابتة دورانه وسرعة

 يف ثابت خط ضمن مقاسة الهواء سريان اتجاه مع الجسم يصنعها التي الزاوية هي االجتياح زاوية

. اما في التوربينات العمودية ولنفس الظروف فإن االفقي رللمحو االعتيادي التشغيل وخالل الجسم

زاوية االجتياح تتغير بشكل ثابت عند الدوران من قيمة موجبة الى سالبة ثم موجبة خالل الدورة 

  الكاملة.

  عالقة سرعة دوران الشفرات مع سرعة الرياح 6.2.1

 بواسطة او RPM دقيقةال في عدد الدورات بقياس اما الهوائية ةالعنف دوران سرعة حساب يمكن

  .ω. ويرمز لهذه السرعة بالرمز  rad\s  الثانية في قطرية النصف الزاوية

 

 

 الشفرات حافة على الدوار الجزء تماس  سرعة تمثلوالتي  ،Vالسرعة المماسية للجزء الدوار  اما

 طرق نصفمع  ω الزاوية السرعة ضرب حاصل وتمثل. ثانية على بالمتر قاسفهي سرعة خطية وت

  . اي ان R  الشفرة

𝑉 = 𝜔𝑅 =
2𝜋

60
𝑅   𝑚/𝑠 

 

 

   

𝑅𝑃𝑀 =
𝜔 ∗ 60

2𝜋
 𝜔 = ∗ 𝑅𝑃𝑀  (Rad/s) 
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 نسبة على نحصل الدوار للجزء العلوي المسار في الرياح سرعة على V التماس سرعة تقسيم وعند

  : ν   لها ويرمز Tip speed ratioالحافة  سرعة نسبة تسمى وحدات بدون مهمة

  

 ذات فةلعن يمكن حيث,  مختلفةال خصائصال ذات الرياح عنفاتالداء  اسيمق تعتبر  النسبة وهذه 

 نسبة ندع كفاءة بأعلى تعمل ولكنها التماس سرعة نسبة من واسعة مديات على تعمل ان معين تصميم

  . معينة تماس  سرعة

  تأثير عدد الشفرات وتصميمها على كفاءة التوربين  6.2.2

 ذات لريحيةا فالعنفات عددهاو الشفرات عرض  على تعتمد للتوربين القصوى التماس سرعة نسبةان 

.  لعاليةا الصالبة ذات العنفات تسمى حيث كبيرة صلب جزء مساحة لها  الشفرات من الكبير العدد

 تخالصوالس,  القليلة الصالبة ذات العنفات  تسمى فإنها  الضيقة الشفرات  ذات الرياح عنفات اما

 كمية اكبر مع تماستكون على  ان يجب  اتالشفر فان  ممكنة كفاءة بأكبر الطاقة من يمكن ما اكبر

 حايالر مع تتماس  والعديدة  العريضة الشفرات ذات فالعنفة. الدوار الجزء خالل المارة الرياح من

  بسرعة دورت  ان يجب  والقليلة الرفيعة الشفرات ذات العنفة ولكن. جدا قليلة تماس سرعة نسبة  عند

 من جزء سيمر هفان قليلة التماس سرعة  نسبة كانت  فاذا.  مارال الهواء مع التماس لتستطيع  كبيرة

 ستظهر العنفة  فان جدا عالية  التماس سرعة نسبة كانت اذا واما. الشفرة مع تماس دون  الهواء

 نفس هال  والتي الشفرتين ذات فالعنفة ر.الدوا الجزء حول الرياح تذهب وبذلك للرياح كبيرة ةمومقا

 ذات العنفة من الثلث بنسبة اكبر قصوى تماس نسبة لها تكون شفرات ثالث ذات عنفة شفرات عرض

 لها تينشفر ذات لعنفة مساوي شفرات عرض لها والتي الواحدة الشفرة ذات والعنفة .شفرات الثالث

  عنفاتلل  القصوى التماس سرعة  نسبة ان.  الشفرتين ذات لعفنةل مما التماس سرعة نسبة ضعف

 . 20 الى 6  ينب تتراوح الحديثة

 فراتش وجود  ولكن ،اعلى الكفاءة  تكون ان يجب فانه كبير الشفرات عدد يكون عندما هفان ونظريا

إن ف لهذا .اءةكف اقل الكثيرة الشفرات ذات العنفة تكون وبذلك. بينها التداخل الى يؤدي ان يمكن اكثر

 وفي. ةالقليل الصالبة ذات العنفات من عامة بصورة كفاءة اقل تكون العالية الصالبة ذات العنفات

 اتذ العنفات من كفاءة اعلى شفرات الثالث ذات العنفات ان وجد القليلة الصالبة ذات العنفات

  . الواحدة الشفرة ذات العنفات من كفاءة اعلى ةاالخير وان الشفرتين
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 عزموال اويةالز السرعة ضرب حاصل تعادل  الرياح عنفات من المستخلصة الميكانيكية القوه ان

 ياحللر ضاربة قوة من الناتجة الدوران مركز حول المسلطة القوة هو والعزم ،الرياح قبل من المسلط

 اعلى عزما زاوية سرعة ألقل هفان ثانية معينه لقوة.  N.m ـب ويقاس الدوار الجزء شفرات على

  . اقل عزم زاوية سرعة وألعلى

   الرياح طاقة الستخدام البيئية التأثيرات 6.3

 هل الرياح طاقة  استخدام تطور انرغم الكم الهائل من الطاقة التي توفرها و ميزات استخدامها، اال 

ً  بيئيةه المساوئ  حدها في المحاسن تكون ان  يجب  الرياح من الطاقة انتاج توسيع ولغرض. ايضا

  .االدنى حدها في والمساوئ االعلى

  الفوائد البيئية  6.3.1

  قوطس او الكاربون اوكسيد ثاني انبعاث يتضمن ال  الرياح طاقة من الكهربائية الطاقة توليد ان

في   عتمدت ال العنفات فان وكذلك. التقليدي الوقود من كالتي تنتج اخرى ملوثات او الحامضية االمطار

  .ةالمتجدد او التقليدية المصادر كبعض البخار انتاج او للتبريد المياه وجود الى انتاج الطاقة

  بيئيةال المساوئ 6.3.2

 والتداخل الضجيج هي الرياح طاقة منظومات استخدام عن الناتجة البيئية المشاكل اهم .1

 عن الشمس اشعة وانعكاسات المنظر كتلوث  البصرية والتأثيرات الكهرومغناطيسية

  . دورانها اثناء الشفرات

 من جالنات الميكانيكي الضجيج   هما الضجيج من نوعان  هناك -: الريحي التوربين ضجيج  )أ

 جيجالض هو والثاني الرياح ةقطا تقنيه في  المستخدمة والكهربائية الميكانيكية المعدات

 من  التخلص ويمكن  الريحية الشفرات مع الهواء تيارات  تداخل من الناتج األيروديناميكي

 خدامباست منه  التخلص  فيتم  الثاني اما  ومعزولة هادئة  ميكانيكية  اجزاء بإنتاج االولى

 .مقوسة حدود وذات وملتوية  انسيابية اشكال ذات شفرات

 قدو والتلفزيونية  الراديوية موجات على الرياح عفنات تؤثر: الكهرومغناطيسي التداخل   )ب

  انتك فاذا  الشفرات مادة نوع على  يعتمد والذي  مغناطيسي  تداخل حدوث  بسبب تشوهها

 امتصاص احتمالية فان اخرى مواد من كانت اذا اما الحدوث محتمل التداخل  فان المعدن من

 .اكثر يكون الموجات
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 ولونها  الشفرات وعدد وتصميمها العنفة حجم على التأثيرات هذه تعتمد: البصرية التأثيرات  )ج

 نها ال اعليه  يوافق من  تجد ال قد الحقول وهذه. الحقول في  الريحية  العنفات وترتيب وعدد

  .  التطبيق عند الطبيعي المنظار تشوه قد

  


