
 

  طاقة الرٌاح

Wind Energy 

             ( 5)    سلسـلة الطــاقة المتـجددةضمن     
حسام فٌصل عبد / رئٌس مهندسٌن أقدم                                                                   

دكتوراه فً مجال الطاقة المتجددة                                                                         

 

 :طاقة الرٌاح  •

الرٌح هً شكل من أشكال الطاقة الشمسٌة التً تنتج عن التسخٌن غٌر المتساوي  •

للغالف الجوي من الشمس، وعدم انتظام سطح األرض، ودوران األرض، وتباٌن 

التضارٌس ما تسخٌن األرض والبحار والمحٌطات، والغطاء النباتً، واالختالفات فً 

 بٌن التالل والودٌان والجبال.

وفً بعض المناطق من الكرة األرضٌة تهب رٌاح بصفة منتظمة، إما دائمة أو  •

موسمٌة، وتكون فً النصف الشمالً من الكرة االرضٌة باتجاه عقارب الساعة وتكون 

عكس عقارب الساعة فً النصف الجنوبً للكرة االرضٌة، وتختلف أنماط وسرعة 

الرٌاح اختالفًا كبًٌرا، وٌتم االستفادة من تدفق الرٌاح هذا فً أغراض كثٌرة، مثل تدفق 

 “.اإلبحار، وتولٌد الكهرباء بواسطة التوربٌنات ” 



ٌتم نصب توربٌنات الرٌاح فً المناطق ذات التٌارات الهوائٌة العالٌة وتكون هذه  •

ء من خالل موّجه لكً ٌتم التوربٌنات لها حرٌة الحركة فً تغٌر اتجاهها باتجاه الهوا

 االستفادة من الرٌاح التً تهب فً أي اتجاه .

 

الحركة البطٌئة للتوربٌنات الهوائٌة تتحول من خالل مسننات ) نظام تروس ( الى  •

سرعات عالٌة ٌتحرك من خاللها مولد الكهرباء داخل المجال المغناطٌسً مولدا كهرباء 

 ثم الى الشبكة الموزعة .  ACٌتم تحوٌلها من خالل محوالت الى   DCنوع 

 مكونات توربٌن الرٌاح:  -

 رٌش المروحة المصممة لالستفادة بأكبر قدر من سرعة الرٌح. -1

 مولد كهرباء، ٌحول الطاقة الحركٌة إلى طاقة كهربائٌة. -2

 فرملة، توقف المروحة عند حدوث رٌاح شدٌدة جدا أو عواصف.  -3

الحجرة المعلقة، ٌوجد فٌها محول كهربائً وأجهزة أخرى من بٌنها ناقل   -4

 حركة. 

 محرك كهربائً، ٌوجه التوربٌن فً اتجاه الرٌح . -5

تحكم، تغٌر من وضع الرٌش محورٌا، وتدٌر الحجرة المعلقة عن  كترونٌاتأل -6    

طرٌق المحرك الكهربائً، حتً تتخذ الحجرة المعلقة االتجاه األمثل لالستفادة من 

 الرٌح.

 

 

 



 :مبدأ عمل توربٌن الرٌاح -

الرٌاح على مبدأ بسٌط، هو تحوٌل الطاقة الرٌح فً الرٌش التً  تعمل توربٌنات -

 تشبه المروحة حول دّوار ٌتصل بالعمود الرئٌسً للتوربٌن.

 

ببساطة، ٌعمل توربٌن الرٌاح على عكس المروحة. فبدالً من استخدام الكهرباء  -

فً صنع الرٌاح، مثل المروحة، تستخدم توربٌنات الرٌاح طاقة الرٌاح لتولٌد 

 لكهرباء.ا

ٌتم تحوٌل طاقة الرٌاح الطاقة الحركٌة إلى طاقة كهربائٌة، باستخدام توربٌن  -

 رٌاح كبٌر، فعندما تمر الرٌح فً التوربٌنات، تحرك الرٌش التً تدور العمود.

-  

ٌوجد حالًٌا نوعان مختلفان من توربٌنات الرٌاح المستخدمة، توربٌنات الرٌاح  -

 ودٌة المحور وهً أكثر توربٌنات الرٌاح شٌوعا.األفقٌة، وتوربٌنات الرٌاح العم

ممكن أن تثبت هذه التوربٌنات فً البحار ولٌس شرطا على الٌابسة  بحسب   -

 وفرة الرٌاح .

 

 

وعلى الرغم من اختالف أحجام أبراج التوربٌنات، فإن أبراج مزارع الرٌاح  -

متًرا،  70طولها إلى ما ٌقرب من  ٌصل المعتادة الٌوم



متًرا تقرٌبًا. وٌعتمد إنتاجها من الطاقة  50فٌها إلى  التوربٌن رٌشة طول وٌصل

 5إلى  1على الحجم واالرتفاع، ولكن اإلنتاجٌة تتراوح بصورة عامة بٌن 

 منزل بالطاقة. 1100وهذا الحد األقصى ٌكفً إلمداد مٌجاوات 

 

الدنمارك و هولندا تتصدر الدول فً استخدام هذا النوع من الطاقة باالضافة  -

 الى أحجام التوربٌنات.

مترا، لٌكون أطول  220وٌصل طول الهٌكل األساسً لهذه التوربٌنات إلى  -

بكثٌر من "عٌن لندن"، وفضال عن كونها أكبر توربٌنات فً العالم، فهً األقوى 

لف كٌلو وات فً الساعة، أي تنتج ما ٌكفً من أ 260أٌضا، وٌمكنها إنتاج 

 ساعة فقط. 24الطاقة لتشغٌل مئات المنازل مدة شهر كامل، فً غضون 

 80وٌصل طول كل مروحة من مراوح التوربٌنات التً تقع فً الدنمارك، إلى  -

وقامت  ،"V164طنا. وٌُطلق على التوربٌنات اسم " 38مترا، كما تزن حوالً 

 (.MHI Vestas Offshore Wind )بتصمٌمها شركة



 

 

 

 النسبة المئوٌة الستخدام الدول المنتجة لطاقة الرٌاح

 

 


