
 
I 

ةالخالص  

عد من وسائل الطاقة المكانية استخدام توربينات الرياح التي ت   جراء تحليل تطبيقي ونظريإ هذه الرسالة تشمل     

دراسة  لىا  ، و  في مدينة كركوك الطاقة الكهربائيةالمتجددة والصديقة للبيئة وكيفية االستفادة من هذه التكنلوجيا لتوليد 

تجاه الرياح ، درجة الحرارة ، الرطوبة والمتمثلة بـ) سرعة الرياح ، إ داء التوربين الريحيتأثير الظروف الجوية على أ

 بنصب توربين تحويل الطاقة الحركية في الرياح الى طاقة ميكانيكة وذلكتمت دراسة  إذ . (، كثافة الغبارالنسبية 

الريش  ةرض ثالثياأل( من سطح 16mحد مواقع العمل في مدينة كركوك وعلى ارتفاع )أفقي في األمن النوع  ريحي

لغرض قياس فرق الجهد والتيار وبالتالي قياس القدرة  ُصممت و ُصنعتبمنظومة كهربائية  ُربطو  (400W)ذو قدرة 

هما الصيفي  ،خذ قراءات لمدة موسمينأسرعة الرياح ، و تغير  معوالمتغيرة  ريحيوربين الوالطاقة المتولدة من الت

اما بالنسبة لمعلومات الظروف المناخية فقد تم االعتماد على منظومة تقنية برمجة المتحكم الدقيق  تعمالباس والشتوي

برنامج  تعمالباساعدة بيانات يتم تحليلها لعمل قارصاد جوية لجمع البيانات خالل فترة االختبار وذلك 

(MATLAB)  اليجاد القدرة المتولدة في الحالة النظرية ومقارنتها بالنتائج العملية وايجاد مدى صالحية المنظومة

من الموسم الشتوي  فضلأبينت النتائج بأن الموسم الصيفي يعد  . الكافية لالستهالك المنزلي الكهربائية لتوليد الطاقة

 طاقة الناتجة خالل الموسم الصيفيذ بلغ المعدل الشهري للإفي مدينة كركوك ،  الستخدام توربينات الرياح

100724kW.hr))  بينما في الموسم الشتوي فقد بلغ المعدل الشهري للطاقة(9552.5kW.hr)  وذلك بسبب

قد بينت ، و  .الموسم الصيفي في (4m/s)بلغ  في حين (1.87m/s) البالغة انخفاض معدل سرعة الرياح الشتوية

يحي . اما النتائج بأن تأثير زيادة درجات الحرارة والرطوبة النسبية يعد عكسيا على القدرة المتولدة من التوربين الر 

الريحي لقلتها في موقع العمل.  على أداء التوربينبشكل ملحوظ فقد تبين عدم تاثير كثافة الغبار  بالنسبة لكثافة الغبار

از قد بلغ النتائج العملية والتحليل الهندسي تبين بأن مقدار معامل القدرة الخاص بالجه إجراء المقارنة بينخالل من 

من سرعة الرياح المجمل فقد تم التوصل الى عالقة حاكمة متعددة الحدود تربط بين كل بو ( . 0..7كحد أقصى )

 ال يتجاوزوبمعدل نسبة خطأ في مدينة كركوك  )km/hr(.3-07  ىضمن المدبين الريحي والقدرة المتولدة من التور 

%(3). 




