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  الملخص
   

يهدف هذا البحث لتصميم ريش تتناسب مع التوربين المائي وهو جهاز ذو عضو دوار يديره الماء السـاقط  

تغير الريش الطاقة الحركية لسائل إلي نـوع خـاص مـن    . من مكان مرتفع عبر انبوب أو أي قناة أخرى

قة الميكانيكيـة إلـي   توصل الريش الطا،الطاقة الحركية وهي طاقة الدوران التي تستخدم لتحريك اآلالت 

  .اآلالت االخرى عن طريق دوران المحور الدوار

التوربينات المائية يديرها شالالت مائية أو مياه مخزنة معظم،التوربين المائي أيضا يسمى كذلك الهيدورلكي

تستخدم هذه التوربينات في تشغيل مولدات كهربائية في محطات القدرة الكهرومائية ،ولتحقيـق  .خلف سدود

غير مسـتقيم   مقطع ريشةمستقيم التحدب و مقطع ريشةداف هذا البحث تم اختيار ثالثة أنواع من الريش أه

وتم تصميمثالثة نماذج لهذه الريشكل نموذج مكون من ثالثة أشكال للـريش  .متماثل  مقطع ريشةالتحدب و

وتصـنيعها وإجـراء    ،متماثل بمقاسات مختلفة مقطعغير مستقيم التحدب و مقطعمستقيم  التحدب و مقطع

فـي  %75.9ن كفاءة تحويل الطاقة تزيد بزيادة زاوية السـقوط وتصـل إلـى    أووجد .االختبارات عليها 

  .وبعد ذلك تنخفض بشكل ملحوظ مع أي زيادة أخرى في زاوية السقوط،درجة20
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Abstract 
 

The purpose of this research is to design blades suitable for water current turbine, a 

rotary-powered device driven by high-altitude water through a tube or any other 

channel. The blades change the kinetic energy of a fluid into a special kind of 

kinetic energy, the circulating energy used to move machines,to other machines by 

rotating the rotor. 

Water current turbines are also called hydraulic machines. Most water current 

turbines are run by waterfalls or water stored behind dams. These turbines are used 

to operate generators in hydropower plants. To achieve the objectives of this 

research three types of blades were selected: cross sectionalaerofoil, cambered – 

cambered aerofoil and symmetric aerofoil. Three models of these blades were 

designed consisting of three types of blades straight – cambered aerofoil, cambered 

– cambered aerofoil and symmetric aerofoil of different sizes, manufactured and 

tested. The energy conversion efficiency increases with an increase angle of up to 

75.9% at 20 °. Significantly with no further increase in the angle of incidence. 
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 المقدمة1.0

  :المقدمة1.1

يزداد إستهالك موارد الطاقة من عام تلو اآلخر ، وهي تهدد عالمنا منذ بداية الثورة الصـناعية قبـل   

من خالل حفر األرض بحثـا  مهاااستخدتم  التي واآلالتمحركات الن ،حيث تم إختراعثالثة أرباع القر

  .عن النفط والثروات المعدنية األخرى 

إلـى   اي وسيلة ،وتحويلهأالك األشكال المتاحة من الطاقة بهذا السباق الحريص والمجنون لمحاولة إمت

شجع العلماء والباحثين لبذل قصارى جهدهم من أجل إنقـاذ   رجات أو خدمات من أجل رفاهية البشمنت

  .متجددة غير الموارد العالم المحدودة 

حو إيجاد موارد أخرى للطاقة والتي يجب أن تكون مسـتمرة  وبالتالي فإن البحث العلمي الراهن توجه ن

أي الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة البيولوجية والغـاز والحـرارة   ،وأبدية 

  .الكامنة تحت األرض ،والطاقة المائية الحالية 

لحـل مشـاكل    بة صغيرة جداًهذه األشكال من الطاقة يمكن إستخدامها من دون أي تكلفة تشغيل أو بنس

ولكن المشكلة اآلن هي التكلفة األولية .في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم  الطاقة كليا أو جزئياً

  .مفيدة الطاقة الخام إلى أشكال ومصادر  المرتفعة لبناء وحدات التحويل التي هي قادرة على تغيير هذه

تخدام تيار مياه األنهـار  اه في القرن الحادي والعشرين، حيث تم إسوقد بدأ إستخدام الطاقة الحالية للمي

في القـرن الرابـع فـي    تم إستخدام المطحنة األولى .ذرة الحبوب  طحنلتشغيل طواحين تحت الماء ل

كانت تستخدم المطاحن فـي أوربـا و الواليـات المتحـدة     في بداية الثورة الصناعية . الشرق األوسط

 ،ألغراض ضخ الماء وقطع األشجار ـ عرفت طريقة إستخراج الطاقة من تـدفقات المـد والجـزر    

وغيرها هي تحويل الطاقة الحركية للمياه المتحركة مباشرة الي عمود ميكانيكي دون انقطاع باعتراض 

هذه الفكرة ليست جديدة تمامـا حيـث تمـت    . توربينات الرياح التدفق الطبيعي للمياه بطريقة مشابهة ل
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،من خالل ديفيس في كندا وهيلتـون  1979تجربتها بواسطة جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة في عام 

 1980وكان استخدامها في افريقيـا علـى نطـاق صـغير فـي      . في استراليا في الفترة نفسها تقريباً

وفـي  .  ةجديد يدام تدفق التيار على نطاق واسع هلكن فكرة استخ.نهر الستخراج الطاقة من تيارات ال

  . قدم كتاب كامل عن طاقة المد والجزر ولكن لم يكن هناك أي ذكر لمفهومها  1991

التحويل المباشر للطاقة الحركية من خالل التوربينات في تدفق مفتوح يسخر أقل من إجمـالي الطاقـة   

عند مصب نهر مما يمكن استخراجها من قبل بناء السدود على المصـب  المتاحة في تدفق المد والجزر 

  :ومع ذلك التحويل المباشر لديه العديد من المزايا .كله 

  .يتم التخلص من تكلفة رأس المال من األعمال المدنية  -

  .يتم التقليل من تعطل النظم اإليكولوجية وحركة القوارب -

فقات المـد والجـزر يمكـن    عن التيارات وتدفق النهر ،وكذلك تد التيارات البحرية والرياح الناجمة -

  .إستخدامها

،ولكـن  وجدت بكثرة على نطاق واسع في السودان جميع األنواع المذكورة أعاله من الطاقة المتجددة 

  .التكنولوجيا المناسبة الستغاللها لم يتم إدخالها بعد

التكنولوجيا علـى  .منها في توليد الكهرباء لسنوات عديدة  ستفادةتم اإلالطبيعية لنهر جار أو تيار اقة الط

توربينات الميـاه  . طوير مفاهيم مختلفة وتم تجربتها متنوعة ،ولقد تم تنطاق صغير للطاقة الكهرومائية 

  .كيلو واط  0.5-5تنتج طاقة في حدود حوالي  حاليةال

ة ، الشحن وللثالجات الصغيرة ،كـذلك  هذه التوربينات تستخدم لتطبيقات الكهرباء المحلية مثل اإلضاء

يمكن امتالكهـا ، ويـتم تركيبهـا    بحيث هذه الوحدات صغيرة ورخيصة .غيرة لوحدات الطلمبات الص

  ]2[.دةواستخدامها بواسطة عائلة واح

  :توربينة عطبرةالمائية 1.2
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  .عطبرة–وادي النيل ،جامعة  قنيةاؤها في كلية الهندسة والتتم تصميمها وبن التيالمياه الحالية ةتوربين

تستخدم لتحويل الطاقة الحركية لتيارات المياه إلي طاقة ميكانيكية ،والتي بدورها تدير مضـخة طـرد   

وتتكون هذه الوحدة من الدوار مـع ثالثـة   .مركزي ألغراض ري حيازات صغيرة على ضفاف النيل

يتكون من تقال بسيطة ريش مقترنةمع عمود ينقل الحركة إلي مضخة طرد مركزي من خالل طريقة ان

ي على ضفة النهر مـن خـالل خـط    الر تم ضخ المياه من النهر إلي قناةوي،نظام البكرات واألحزمة 

ـ  .وصول إلي الجهاز للبيب صلب والتي أيضا بمثابة ممر انا ل طافيـة  ويتم كل هذا الترتيب فـي برامي

كفـاءة  بواط 1000حـوالي  الوحـدة تنتج هـذه  .رتبط بها إطار من الصلب يمغلقة عند كال الطرفين و

ماليين جنيه سوداني ،والتكلفة األولية إلنشاء المحطة تعتبر مرتفعة نسبيا مقارنـة  6ويكلف نحو 24%

لسـتر فـي تكلفـة الصـيانة     ولكنها تتفوق على محركات ال،محرك الديزل إلنتاج الطاقة نفسهامعلستر 

  ]3[.جداً والعالجية وتكلفة التشغيل التي تعتبر صغيرة،الوقائية 

  :لريشا1.3

                                                                                                                             :األتية لألسبابلإلجهادات وذلك تعد من أكثر األجزاء تعرضاً

                                                                                .                                    تقع خارج التوربين لذلك هي عرضة للمؤثرات الخارجية  -

.                                                                                                            زيادة الطولبلكبيرة  طول الشفرات حيث تتميز الشفرات في التوربينات ا -

  .السرعة العالية-

  والزحف كاللاءة عالية ذات مقاومة عالية للإستخدام مواد تتميز بجسإلى تلك األسباب أدت 

  :الريش مقطع أنواع

  .الريش المتماثلةمقطع  -

  .الريش غير المتماثلةمقطع -

  :ىوتصنف أيضا إل
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  .ريش نصف قطريةمقطع -

  .ريش محوريةمقطع  -

  :لهدف من المشروع ا1.4

عطبرة -تهدف هذه الدراسة لتصميم ريش تتناسب مع التوربينة المائية الموجودة بكلية الهندسة والتقنية 

حد جوانبه ومقوس عند اآلخـر ونـوع   أمستقيم عند مقطععمل نموذج مصغر للريش في شكل ،وذلك ب

  .الرفع للريشة عند زوايا سقوط متباينة آخر متماثل ،وذلك لقياس السرعات وقوى 

  :على هذه القراءات يمكن حساب الكميات اآلتية  عتماداًإو

  .العزم -

  .قدرة الخرج -

  .الكفاءة -

  .الرفع لكل وحدة نطاق -

  .معامل الرفع -

 .وذلك لتحديد زاوية السقوط المثالية ،التي تعطي أقصى قدرة خرج وكفاءة

  

  

  

  

  

  

الريش مقطعظرية عن دراسة ن 2.0  
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  :مقطع الريش2.1

المغمورة فـي  في األجسام اإلنسـيابية . قل سحب هو هيئة مبسطة تهدف إلي إنتاج رفع بأيشة مقطع الر

السوائل المتدفقة ، بتأخير اإلنفصال حتى قرب النهاية ، هذا سيقلل من السحب علي الجسـم اإلنسـيابي   

أسطوانة مـن   ىيكون عل مايمكن أن يكون منخفض مثل السحب على الجسم اإلنسيابي ،إلي الحد األدنى

  .نفس السماكة 

محرك قطارات السكك الحديدية يوجد في مستدق بإناء هذا هو السبب في أنالميزة األكثر أهمية هو ذيل 

مقطع نحة ومن ناحية أخرى ،من أجل أدائها الجيد البد ألجزاء األج.مؤخرتها وذلك يخلق فرق هامشي 

شبه الشكل االنسيابي للعديد مـن  ذي يال،واألجزاء المغمورة في الماء أن يكون لها شكل إنسيابي الريش

  ]3[.المخلوقات البحرية مثل األسماك والدالفين وغيرها

  :مقطع الريشةمصطلحات  2.2

  :حافة أمامية2.2.1

  .يشار إليها باألنف وأحياناً هي الحافة التي تواجه إتجاه التدفق أوالً

  :حافة خلفية 2.2.2

  .عن مؤخرة مقطع الريشةالحافة البعيدة  هي

  :الوتر2.2.3

  .الخلفيةالحافة الحافة األمامية ونقاط مسافة بين هو ال

  :خط الوتر2.2.4

  . يرسم التصال الحافتين معاً ممستقيهو خط 

  

  :الحدبة2.2.5
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  .الريشةمقطع النقطة الوسطى من  هو خط يربط بين الحافتين بحيث يجب أن يمر عبر

  :زاوية السقوط2.2.6

يشـار إليهـا بزاويـة     ، وأحياناً يصنعها خط التقوس لمقطع الريشة مع إتجاه السريان هي الزاوية التي

  .الهجوم

  

  
  يوضح مصطلحات مقطع الريش) 2.1(الشكل 

  

  

  

  

  

  :المعايير القياسية2.3
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  :هيهذه المعايير اسية ،حد كبير بعض المعايير القي ىحدد إلمقطع ريشة تخصائص أي

  :t/c)( السمك إلى الوتر نسبة2.3.1

  ) .c(وخط الوتر )t(هي النسبة بين الحد األقصى للسمك 

 :)x/c(موضع السمك األقصى إلى الوتر نسبة 2.3.2

  .وترالالسمك األقصى لألنف وطول  هي النسبة بين موضع

  :نسبة الحدبة 2.3.3

  ).في شكل نسبة مئوية(الوتر هي النسبة بين الحد األقصى للتحدب وطول 

  :نسبة أنف الشعاع2.3.4

  .انحناء أنف الشعاع كنسبة مئوية من طول الوتر  هي

  :زاوية الحافة الخلفية2.3.5 

  .هي الزاوية بين األسطح العلوية والسفلية للحافة الخلفية

  :مقطع الريشأنواع 2.4

  .المتماثلة والغير المتماثلة مقطع الريش، عموما إلى نوعين  مقطع الريشصنف ي

  :المتماثلة مقطع الريش 2.4.1

  .هي أن خط التحدب يتزامن مع خط الوتر مقطع الريشي هذا النوع من الميزة الرئيسية ف

والتـي   في الممارسة العملية ألن للقيمة العالية للرفع والقيمة المتدنية للسحبلنوع ا استخدم هذيما  نادراً

 .مقطع الريشأنواع أخرى من  قيمكن الحصول عليها عن طري
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  متماثل مقطع ريشة) 2.2(الشكل 

 

  :الغير متماثلة مقطع الريش 2.4.2

ال  ا النـوع الغير متماثلة فـي هـذ   مقطع الريشبإستخدام)L/D(فع والسحبريمكن تحسين النسبة بين ال

  .يتزامن خط التحدب مع خط الوتر 

شـكل   المحدبة التي يكون فيها خط التحدب فـي بمقطع الريشلغير متماثلة امقطع الريش  ويسمى شكل

كال من الوجهين يعمالن قوس في إتجاه واحد أو الوجه العلوي  ة،المحدب مقطع الريشقوس دائري في 

  .ينحني في حين أن الوجه السفلي يكون مستقيم

  مقطع ريشة مستقيم التحدب) 2.3(الشكل 
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  يوضح مقطع ريشة غير مستقيم التحدب) 2.4(الشكل 

  :توليد قوتي الرفع والسحب 2.5

 مقطـع الريشـة  خطوط السريان حول  في طريق خطوط سريان سوف تنحرف مقطع ريشةإذا وضع 

نتيجة .وينتج عن ذلك إنخفاض في الضغط فوق السطح العلوي ،وزيادة في الضغط في السطح السفلي 

تحليلها إلي مركبة موازية إلتجاه السريان تعطي قـوة السـحب    تمقوى يذا الفرق في الضغط ستتولد له

)FD ( ومركبة ثابتة متعامدة مع إتجاه السريان الرئيسي ،وتعطي قوة الرفع)FL (  كل من قوتي الرفـع

=   :]2[التي تعطى بالصيغة التالية) Fmax(والسحب يتم وضعها بدالالت القوة الديناميكية القصوى    ℓ ° A                                                      (2.1) 

  :حيث

=ℓكثافة الماء(kg/m  )   °=السرعة النسبية بين السوائل المتدفقة والجسم)m/s(  

A= المساحة المخططة على الوتر( m )  

  :قوة الرفع هي
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L=     ℓ   °A  (2.2) 

  :قوة السحب هي

D=    C  ℓ U °  A     (2.3) 

  معامل السحب=    معامل الرفع=    :حيث

  :تصميم التوربين المائي 2.6

عمل بواسطة طلمبة سحب وذلك عن طريق إصطدام كتلة المـاء  يمائي ذو البوابات الدوارة التوربين ال

البوابة عبارة عن لوحة مستطيلة مثبتة من أعلى و تخرج المـاء  و،المنسابة عموديا على أحد البوابات 

بضغط عالي إلى األراضي الزراعية ، و تأخذ الطلمبة حركتها من الطارة الدوارة بواسطة  من الطلمبة

  .سير مسطح أو سير مثلث

و العمود في وضع رأسي ) ثالث بوابات(من عمود مجوف مثبت به ثالث ريش  يتكون هذا التوربينو

  . لفةأوضاع مختوتساوية و البوابات مثبتة على العمود بواسطة اللحام بمسافات م

يتم دوران البوابات بواسطة تيار الماء و من ثم دوران العمود مما يؤدي إلى إيجاد عزم دوران دوامي 

  .للعمود و ينتج عن ذلك زيادة السرعة و رفع ضغط الماء

ت العمود فـي الهيكـل علـى    يالمثبت على العمود يؤدي إلى سهولة الدوران أو تثب محملالبلي أو ال 

كـون  يلينية علـى الشـاطئ ل   2ل أو سيخ بح و يتم تثبيت البراميل بواسطة حلسطبراميل طافية على ا

  .في مكان واحد ثابتتوربين ال
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  :أجزاء التوربين المائي ووظائفها األساسية 2.6.1

 ) :(main shaftالعمود الرئيسي  2.6.1.1

البد أن يكون مجوفا لكي يساعد في تقليل الوزن و الطفو و مود الرئيسي من الفوالذ المطاوع يصنع الع

أعلى البوابات  لكي يقـوم بتثبيـت العمـود و عـدم     ) البلي(ومقاومة اإللتواء ، و يجب تركيب الحلقة 

  .حركته إلى أسفل و عدم تحميله على المحور األسفل مما ينتج عنه إحتكاك

كي ال يتسرب الماء إلى داخل العمود المجوف و ويجب أن تغلق جميع أطراف العمود المجوف تماماً ل

يزيد وزنه ويقلل حركته الدورانية ، وبعد ذلك يمكن زيادة طول العمود إلى أعلـى و يجـب أن يلحـم    

ذلـك  بالطارة أعلى البوابات و التي بواسطتها يتم تحريك البكرة و من ثم الطلمبة وبواسطة سير و بعد 

األعمدة الموجودة داخل الهيكل ، و يكون طول العمود الرئيسي حوالي يمكن تركيب المحامل في منطقة

3.75m  

 ) :(pulleyالبكرة  2.6.1.2

  .و تدار بواسطة سير مسطح  500mmقطر البكرة حوالي 

  . من الحديد الزهر وتخرط بها مجاري للسيور ووظيفتها رفع السرعة) السباكة(تُصنع بالصب 

يمكن تقسيم البكرات حسب أشكال سطح إطارها و حسب مواد تصنيعها و يتحدد شكل السطح العامـل  

و أفضل أشكال سطح إطار البكرة بالنسـبة   ،سيلة نقل الحركةوتشغيل والبواسطة نوع السير و ظروف 

  .للسيور المسطحة هو أن يكون السطح أملساً و مصقوالً و أسطواني الشكل

تبار أنه نتيجة للتحدب في أسطح البكرات يحدث تآكل إضافي في السير و يقصـر  يجب األخذ في اإلع

  .وحة في وسائل نقل الحركة المفت اإلطارات المحدبة مة لذلك يجب إستخدام البكرات ذاتعمر الخد

يجـب تزويـد   ولـذلك  ن هذا غير مسموح به ، فإتام محتمل الوقوع حسب التحميل اإلنزالق الاذا كان 

  .منعان إفالت السير في حالة اإلنزالق التاميأو حافتين و هما ) شفة(فة بارزة البكرات بحا
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أما أثناء التشغيل اإلعتيادي فيثبت السير على البكرة بفضل التركيب الدقيق لكلتـا البكـرتين ، كـذلك    

مـر  يفضل إستخدام إطار محدب ، علما بأن اإلحتكاك المستمر بين السير و الحافة البارزة يقلل مـن ع 

  .خدمة السير

  ) :(frameالهيكل  2.6.1.3

 3بوصـة أو   2يصنع الهيكل من الفوالذ التجاري و يكسى بطبقة من الجلفنايز و يتكون من مواسـير  

  :هي وو فلنشات و يتكون الهيكل من عدد من األجزاء  U – Boltبوصة و تُربط بها مسامير 

  ):pontoon(البنطون . أ

ريم قطعتين من بنطون على طول من حـافتين وذلـك لـربط حامـل     و يتم تخ3.89mطول البنطون 

ه الطفاحات في المنتصف و تلحـم كـل   ليه مساند عن طريق اللحام وتربط عالمحامل عليه و تثبت علي

  .بوصة من الجانبين  2قطعتين بواسطة خوصة طولها 

  ) :floatersالعوامات (الطفاحات . ب

لطفو الهيكل و توجد أربعة طفاحات تحمل الهيكل على كل جانب من جوانبه األربعة  تستخدم الطفاحات

لتر و يتم تثبيتها مع الهيكـل بواسـطة    340وسعتها حوالي  1300mm (1.3m)و يبلغ طول الواحدة

 .خوص ربط ، و يتم تصنيعها من الفوالذ

  ) :bearings(المحامل . ج

  . 40mm، و محامل العمود الوسيط قطرها 50mm محامل العمود  الرئيسي أو الدوار قطرها

تُستخدم المحامل البسيطة السطوح في التالمس اإلحتكاكي و بوجود المزلـق غالبـاً مثـل الزيـت أو     

  .قد يكون المحمل البسيط جهازاً منفصالً أو غير منفصل. الجرافيت 
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  ) :(bladesالريش  2.6.1.4

الطاقة من الماء و هنالك ثالث ريش في التوربينة موزعة علـى زاويـة    تُستخدم الريش في إستخراج

 1750mmدرجة ، و تُقطع الريش في شكل شـرائح طوليـة طـول الواحـدة منهـا حـوالي        120

)1.75m(.  

في الوسط و البروفايـل    U-channelتُصنع الريش بالتجميع حيث يصنع العظم من الحديد في شكل 

  .نيوم من الخشب و تُجلد باأللمو

  ) :(intermediate shaftالعمود الوسيط  2.6.1.5

  . 0.370mيدخل في عملية نقل السرعة و يتم تصنيعه من الفوالذ المطاوع وطوله  

  ) :(pumpالمضخة  2.6.1.6

  . نوع المضخة المستعملة هي مضخة الطرد المركزي و تستخدم لضخ الماء إلى خارج التوربين

  
  التوربين المائييوضح أجزاء ) 2.5(شكل 
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 تصميم النموذج وإجراء االختبار3.0

  :تصميم النموذج3.1

غيـر مسـتقيم     مقطـع ريشـة  مستقيم التحدب و ،مقطع ريشةمقطع الريش ثالثة أنواع من تم اختيار 

النوع األول مماثل  لـذلك  . واألداء ) الكفاءة(متماثل  لالختبار ومقارنة الفعالية  مقطع ريشةالتحدب و

 مقطع ريشـة مسـتقيم  أي (عطبرة،–التابعة لكلية الهندسة والتقنية  هالمستخدم في محطة توربينات الميا

 وهذا النوع له سطح علوي منحني وسطح سفلي مستقيم والنوع الثاني لديه جوانـب منحنيـة  ).التحدب

ضم ثالثـة أنـواع   ،كل نموذج ي مقطع الريشللثالثة أنواع ل وتم عمل ثالثة  نماذج.على كل االسطح

  .متماثل بمقاسات مختلفة مقطعالتحدب و غير مستقيم مقطعمستقيم التحدب و مقطع

  :النموذج األول3.1.1

  :التحدب  مستقيم مقطع الريشة3.1.1.1

  : هذا الجسيم لديه المعايير الهندسية التالية

  c=(33 mm(الوتر

  t =( mm12 (السمك االقصى

   s=  ( mm60(المدى

 t/c(=36.4%(نسبة 

  x/c( =81.8%(نسبة 

  x(mm =27( موقع أقصى سماكة من األمام 

  :غير مستقيم التحدبريشة المقطع  3.1.1.2

  .ويتكون من نفس األبعاد كما في الجسيم الهوائي مستقيم التحدب

  :المعايير التاليةهذا الجسيم الهوائي لديه 
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  =C(33mm( الوتر

  t = (13mm( السمك األقصى 

   s= (43mm(المدى

  t/c=(39.4%(نسبة 

  % x/c=(90 .90 (نسبة 

  x=(30mm( موقع أقصى سماكة من األمام

  :المتماثل مقطع الريشة 3.1.1.3

  :ويتكون من نفس األبعاد ولديه المعايير التالية

  c=(35mm(الوتر

   t =(12mm(السمك االقصى

  s=(43mm(المدى

  t/c=(34.3% (نسبة

  x/c=(85.7% (نسبة 

  x=(30mm(موقع أقصى سماكة من األمام

  :النموذج الثاني3.1.2

  :التحدبمستقيممقطع الريشة 3.1.2.1

 c=(36mm(الوتر

  t=(11mm( السمك األقصى

   s=(55mm (المدى

  t/c =(30%(نسبة 
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  x/c=(88.8% (نسبة

  x=(32mm (موقع أقصى سماكة من األمام

  :غير مستقيم التحدب مقطع الريشة3.1.2.2

   c=(35mm(الوتر

   t=(12mm (السمك األقصى

   s=(55mm (المدى

  t/c=(34%( نسبة

  x/c=(90.9% (نسبة

  x=(30mm(موقع أقصى سماكة من األمام

  :المتماثل مقطع الريشة3.1.2.3

   c=(46mm(الوتر

   t =(11mm(السمك األقصى

  s =(45mm (المدى

  t/c=(23%( نسبة

  x/c=(54.3% (نسبة

  x=(25mm(موقع أقصى سماكة من األمام

  :النموذج الثالث 3.1.3

  له نفس المقاسات للنموذج السابق

   s=(57mm( المدى
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  :تصنيع الريش3.2

ه الريش هي رسم نمـوذج مقطـع     وهذ.يخشب الموسكذج لثالثةمجموعات من الريش من تم عمل نمو

مثبتة في قرص من األلمونيوم بواسـطة ثالثـة مسـامير    .متماثلالتحدب و موغير مستقيالتحدب مستقيم

  .ملحومة بغرض حماية الريش من التحدب

  :تصميم وتصنيع هيكل اإلختبار3.3

بزاوية واحد  بأطرافهزاوية واحد بوصة ومسنود  مستطيل الشكل مصنوع  من إطارالهيكل عبارة عن 

ابعاده على حسـب مواصـفات حـوض المـاء     تم عمل . 280mmوعمق 180mmبعرض بوصة  

  .الموجود في معمل الموائع في كلية الهندسة والتقنية 

مصنوعة من األلمونيـوم وعمـود    9mm،وقطرها الداخلي  63mmطارة قطرها الخارجي ويتكون من

بمحامـل بلـي    بأطرافـه مسنود . 230mm،وطوله9mmمصمت مصنوع من الحديد المطاوع قطره 

،مصنوعة من الحديـد المطـاوع   32mmوقطرها الخارجي 10mmوعرضها  12mmقطرها الداخلي

لحام الكراسي على الهيكل عن طريق  ثبتتعن طريق الكبس ،و 42mmبواسطة كراسي قطرها  ثبتت

  . 6mmهذه الصاجة على الهيكل بواسطة اربعة مسامير قطرها  ثبتتصف صاجة ومنتالكراسي في 

  
  يوضح الهيكل)3.1(الشكل
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  :برونيفرملة 3.4

 0.945mلديها سير طولـه .تم عمل فرامل بروني من زاوية واحد بوصة بشكل متعامد على الهيكل 

يستعمل بالتزامن مع فرامـل برونـي   )N)0-6ميزان زنبركي في حدود.تقاس من مركز دوران العمود

  .عزم الدوران المراد قياسه هو المرسل من العمود.لعمل نظام قياس عزم الدوران 

حد اطراف السير مسمار لتثبيت المقياس الزنبركي لقياس القوى الواقعة على العمود ويـربط  يربط في ا

  .الطرف اآلخر من السير في الزاوية مباشرة

حساب عدد لفـات العمـود فـي    ويتم ذلك عن طريق .اكوميتر لقياس سرعة دوران العموديستعمل الت

  .الدقيقة

  
  يوضح فرملة بروني على الهيكل) 3.2(الشكل 
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  :جهاز االختبار 3.5

  FIXED BED FLOW CHANNEL: يتم عمل االختبار في هذا الجهاز ويسمى باسم التجربة

ويوضع عليه الهيكـل  . الموجود في معمل الموائع بكلية الهندسة والتقنية )3.2(كما موضح في الشكل 

  .لتثبيت نماذج الريش وينتج من هذا اإلختبار القراءات الموضحة في الفصل الرابع

  :مواصفات الجهاز

2.5m :الطول  

  الزجاج المقوى والفوالذ الذي ال يصدأ:المادة

200mm :العرض  

300mm :العمق  

  مضخة طرد مركزي:مصدر دورة المياة

  مناسبةذوسعة : الخزان

  

  جهاز االختبار) 3.3(الشكل 
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  :خطوات اإلختبار3.6

  :النقاط التاليةالخطوات الواجب إتباعها عند أخذ كل قراءة يمكن تلخيصها في 

  .ارفع الدوار خارج الماء بعد فرملة العمود بواسطة فرملة بروني -1

  .استخدم مفتاحا لضبط زاوية السقوط المطلوبة للريش الثالث -2

  .اخفض الدوار بحيث يغمر كليا في الماء -3

  .اعتق فرملة بروني لتحرير العمود ودعه يدور حوالي دقيقة كاملة قبل أخذ القراءات -4

  ).(rev/minـ مستخدما التاكوميتر خذ قراءة سرعة العمود ب -5

  .سلط فرملة بروني على العمود حتى يقف تماما ثم خذ قراءة القوة بواسطة الميزان الزنبركي -6

يتم أخذ قراءات سرعة دوران العمود والميزان الزنبركي ثالث مرات لكل وضع جديـد لزاويـة    -7

  .السقوط وعمل قيمة متوسطة

  .كرر الخطوات عالية لكل ضبط جديد لزاوية السقوط -8
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  تحليل نتائج التجارب 4.0

  :التجارب4.1

  ،جامعةواديالنيل -جراءالتجاربفيالجهازالموجودبمعماللموائعكليةالهندسةوالتقنيةإ تم

  :وتم الحصول على القراءات التالية  FIXED BED FLOW CHANNEL: ويسمىباسمالتجربة

  :تالقراءا4.2

مستقيم التحدب  مقطع الريشةل عليها من اختبار يوضح القراءات المتحص]4.5[ و[4.3]و[4.1]لالجدو

  .على التواليالمتماثل للنموذج األولمقطع الريشة غير مستقيم التحدب و مقطع الريشةو

  :حسابات العينة4.3

  :هي كما يلي]4.13[قراءات اإلختبار التي أخذت من الجدول

α =30°  

N=rev/min37 u°=.651m/s 

F=1.3N  10 kg/m =ℓ 

33mm=C 

  :حيث

Α=متوسط سرعة جريان الماء=°   زاوية السقوط 

N=سرعة العمود 

ℓ= كثافة الماء 



22 
 

F=قوة الفرامل 

C=طول الوتر 

r=طول ذراع فرامل بروني  

دورة في  12،وسرعة العمود وقوة الفرامل تعادل °60كمثال وبزاوية سقوط تكافئ]4.7[ من الجدول

  .نيوتن على التوالي0.6الدقيقة

  :ثم فإن الكميات التالية يمكن أن تحسب على النحو التالي

  T=F* rعزم الدوران ،

T= 0.55*0.945=0.519Nm 

In put power:   =  ℓ   °         =   *10 *(0. 651 )*  (0. 148 − 0.04 )=2.199w 

Output power:  °=       

 °=  ∗   . ∗ .     =2.10w 
Efficiency, =( °/   )100%=  

=  .   .   *100=64.1% 

  القوة الديناميكية القصوى لكل وحدة نطاق

    = 12 ℓ    
  :حيث

  =   ℓكثافة الماء(kg/   )    
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      =   ∗ 10 ∗ (0.651 ) ∗ 0.035 = 7.416  

    :قوة الرفع 

L=   
=    :للوحدة الزمنية     

R=نصف قطر دائرة الريشة  

R=0.094 

S=0.057m  L =  .    .   ∗ .   =96.86N/m 

 C =   =  .    .   =13.06  =معامل الرفع 

 

 

 

 

 

 



24 
 

: جالقراءات والنتائ4.4  

مستقيم التحدب للنموذج مقطع الريشة اختبار عليها من  يوضحالقراءات المتحصل] 4.1[الجدول 
  :األول 

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  العمودسرعة 
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
N)(  

5  25.4  1.02 
10  27.62  1.12  
20  36.69  1.2  
30 37  1.3  
40  20  1.1  
50  15  0.9  
60  12  0.6  
70  8  0.3  
90  0  0  

  
مستقيم التحدب للنموذج  مقطع الريشةعليها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ] 4.2[الجدول
  :األول 

  زاویة السقوط
α  

(Deg) 

  العزم
N.m)(  

  قدرة الخرج
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع لكل 
  )(Nاق وحدة نط

معامل 
 CIالرفع

5  0.756  1.8 60.5  187  26.8  
10  0.85  1.76  69.7  210.3  30.1  
20  0.83  1.53 71  205.3  29.4  
30  0.8  1.37  54.3  197.9  28.3  
40  0.71  1.26  50  175.7  25.1  
50  0.7  1.05  41.5  173.2  24.8  
60  0.66  0.77  30.4  163.3  23.4  
70  0.567  0.59  26  140.3  20.1  
90  0  0  0  0  0  
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  )النموذج االول(تحدب المستقيم مقابل زاوية السقوط لمقطع ريشة يوضح الكفاءة ) 4.1(شكل 

  

  
  )النموذج االول(يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط لمستقيم محدب ) 4.2(شكل 
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غيـر مسـتقيم التحـدب    مقطع الريشـة  عليها من اختبار  يوضح القراءات المتحصل] 4.3[لجدولا
  :للنموذج األول 

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
N)(  

5  23.59  0.8  
10  26.59  0.9  
20  28.2  1.2  
30  35  1.3  
40  17.59  1.01  
50  13  0.8  
60  10  0.5  
70  5  0.3  
90 0  0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الغير مستقيم التحدب مقطع الريشة يوضح النتائج المتحصل عليها من القراءات ل]4.4[الجدول 
  :للنموذج األول

  زاویة السقوط
α  

(Deg) 

  العزم
N.m) (  

  قدرة الخرج
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع 
لكل وحدة 

  )N(نطاق 

معامل الرفع 
CI 

5  0.189  0.513  20  36.56  4.93  
10  0.284  0.89  35  54.93  7.4  
20  0.473  1.59  62  91.49  12.3  
30  0.397  0.998  39  76.79  10.35  
40  0.293  0.61  24  56.67  7.64  
50  0.142  0.22  8.8  27.47  3.7  
60  0.095  0.099  3.9  18.38  2.48  
70  0.047  0.019  0.7  9.09  1.23  
80  0  0  0  0  0  
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  )النموذج األول(يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط لغير المستقيم التحدب ) 4.3(شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )النموذج االول(يوضح معامل الرفع مقابل السقوط  لغير مستقيم التحدب ) 4.4(شكل 
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 : المتماثل للنموذج األول مقطع الريشةل عليها من اختبار يوضح القراءات المتحص] 4.5[الجدول 

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
N)(  

5 17  0.22  
10  18.85  0.6  
20  20.7  0.65  
30  25  1.3  
40  10.25  1.2  
50  20  0.7  
60  18  0.5  
70  11  0.3  
90  0  0  

  

  :لنموذج األوللالمتماثل  مقطع الريشةعليها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ] 4.6[الجدول 

  زاویة السقوط
α  

(Deg) 

  العزم
N.m) (  

  قدرة الخرج
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع 
لكل وحدة 

  )N(نطاق 

معامل الرفع 
CI 

5  0.236  0.79  31  45.6  6.12  

10  0.567  0.95  37.5  109.7  14.79  

20  0.614  1.2  43  18.76  16  

30  0.378  0.99  39  72.5  9.77  

40  0.189  0.376  37.6  36.56  4.93  

50  0.132  0.152  15.2  25.53  3.44  

60  0.095  0.079  7.9  18.38  2.48  

70  0.047  0.015  0.59  9  1.2  

80  0  0  0  0  0  
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  )النموذج االول(يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط للمتماثل ) 4.5(شكل 

  

  
  )النموذج األول(يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط  للمتماثل ) 4.6(شكل 
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مستقيم التحدب للنموذج  مقطع الريشة ل عليها من اختبار يوضح القراءات المتحص] 4.7[ الجدول 
  :الثاني

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
N)(  

5  42.1  0.42  
10  45  0.7  
20  43.1  0.6  
30  38.66  0.5  
40  25.9  0.35  
50  17  0.2  
60  10  0.15  
70  5  0.08  
80  0  0  

  

  
مستقيم التحدب للنموذج مقطع الريشة ليها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ع]4.8[ الجدول 
  :الثاني

  زاویة السقوط
α  

(Deg) 

  العزم
N.m) (  

  قدرة الخرج
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع 
لكل وحدة 

  )N(نطاق 

معامل الرفع 
CI 

5  0.397  1.75  69  76.7  10.3  
10  0.662  1.78  70  128  17.3  
20  0.567  1.76  69.6  109.6  14.7  
30  0.473  0.94  37  91.5  12.3  
40  0.33  0.89  35  63.8  8.6  
50  0.189  0.336  13  36.5  4.9  
60  0.142  0.149  5.88  27.4  3.69  
70  0.076  0.03  1.5  14.7  1.98  
80  0  0  0  0  0  
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  )النموذج الثاني(حدب الكفاءة مقابل زاویة السقوط لمستقیم التيوضح ) 4.7(شكل 

  

  
  

  )النموذج الثاني(يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط لمستقيم التحدب ) 4.8(شكل 
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مستقيم التحدب غير مقطع الريشة عليها من اختبار  يوضح القراءات المتحصل] 4.9[ الجدول 
  :للنموذج الثاني

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
) N(  

5  26.88  0.2  
10  30.39  0.3  
20  32  0.5  
30  24  0.42  
40  20  0.31  
50  15  0.15  
60  10  0.1  
70  4  0.05  
80  0  0  

  

غير مستقيم التحدب مقطع الريشة قراءات ليوضح النتائج المتحصل عليها من ال] 4.10[الجدول 

  :للنموذج الثاني

  زاویة السقوط
α  

Deg)(  

  العزم
(N.m) 

 قدرة الخرج
(W) 

 الكفاءة
%)(  

قوة الرفع لكل وحدة 
  )N( نطاق

 معامل الرفع

5  0.395  1.49  59  97.7  13.9  
10  0.597  1.69  67  147.7  21.1  
20  0.66  1.74  69  163.3  23.5  

30  0.237  1.02  40.5  58.6  8.4  
40 0.47 0.99 39.4 116.3 16.6 
50 0.57 0.91 36 141.0 20.2 
60 0.51 0.64 25.4 126.2 18.1 
70 0.283 0.27 10.5 70 10 
90 0 0 0 0 0 
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  )النموذج الثاني(التحدب  –يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط لغير المستقيم ) 4.9(شكل 

  

  
  )النموذج الثاني(التحدب  –يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط لغير المستقيم ) 4.10(شكل 
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  :المتماثل للنموذج الثانيمقطع الريشة راءات المتحصل عليها من اختبار يوضح الق] 4.11[ الجدول 

 )α( زاوية السقوط 
Deg)(  

  سرعة العمود
Rpm)(  

  قراءة الميزان الزنبركي
N)( 

5  32.2  0.25  
10  39.16  0.6  
20  41.7  0.65  
30  30  0.4  
40  19  0.2  
50  11  0.14  
60  8  0.1  
70  3  0.05  
80  0  0  

  

  :المتماثل للنموذج الثانيلمقطع الريشة يها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ع]4.12[الجدول 

  زاویة السقوط
α  

(Deg)  

  العزم
N.m)(  

 قدرة الخرج
W)(  

 الكفاءة
(%)  

الرفع لكل  قوة
 وحدة نطاق

N)(  

 معامل الرفع

5  0.21  0.374  14.78  51.95  7.4  
10  0.567  1.1  44  140  20  
20  0.614  1.3  51.83  151.9  21.6  
30  1.2  1.4  55.33  296.8  42.5  
40  1.1  1.18  46.67  272  38.9  
50  0.66  1.3  51  163  23.32  
60  0.473  0.89  35  117  16.74  
70  0.284  0.327  12.9  70  10  
90  0  0  0  0  0  
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  )النموذج الثاني(يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط للمتماثل ) 4.11(شكل 

  

  
  )النموذج الثاني(يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط للمتماثل ) 4.12(شكل 
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التحدب للنموذج مستقيم اختبار مقطع الريشة حصل عليها من يوضح القراءات المت] 4.13[ الجدول 
  :الثالث

  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  قراءة الميزان الزنبركي
N)(  

5  42.5  0.4  
10  45.71  0.6  
20  40  0.56  
30  38.7  0.55  
40  27  0.4  
50  19  0.35  
60  14  0.2  
70  7  0.1  
80  4  0.08  

  

مستقيم التحدب للنموذج مقطع الريشة ليها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ع]4.14[الجدول 
  :الثالث

  زاویة السقوط
α  

(Deg) 

  العزم
N.m) (  

  قدرة الخرج
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع 
لكل وحدة 

  )N(نطاق 

معامل الرفع 
CI 

5  0.378  1.54  70  70.54  9.51  
10  0.467  1.58  71.8  87.16  11.57  
20  0.529  1.67  75.9  98.73  13.31  
30  0.519  1.41  64.1  96.86  13.06  
40  0.378  1.068  48.5  70.54  9.5  
50  0.331  0.658  29.9  61.77  8.32  
60  0.189  0.277  12.6  35.27  4.75  
70  0.095  0.069  3.1  17.73  2.39  
80  0.0756  0.0316  1.4  14.10  1.90  
90  0  0  0  0  0  
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  )النموذج الثالث(يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط للمستقيم محدب ) 4.13(شكل 

  

  

  
  

  )النموذج الثالث(يوضح معامل الرفع مقابل زاوية السقوط للجسم المتماثل ) 4.14(شكل 
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  :المتماثل للنموذج الثالثمقطع الريشة عليها من اختبار  يوضح القراءات المتحصل] 4.15[ الجدول 
  )α( زاوية السقوط 
(deg) 

  سرعة العمود
(rpm) 

  الزنبركيقراءة الميزان 
(N) 

5  34.1  0.25  
10  40.2  0.5  
20  37.5  0.45  
30  32.5  0.4  
40  25.3  0.35  
50  15  0.2  
60  10  0.12  
70  5  0.1  
80  2  0.05  

  

  :المتماثل للنموذج الثالثمقطع الريشة ليها من القراءات ليوضح النتائج المتحصل ع]4.16[الجدول 
  زاویة السقوط

α  
(Deg) 

  العزم
N.m) (  

  الخرجقدرة 
)w(  

  الكفاءة
(%)  

قوة الرفع 
لكل وحدة 

  )N(نطاق 

معامل الرفع 
CI 

5  0.236  0.84  38.4  44  5.93  
10  0.473  1.1  50  88  11.56  
20  0.425  1.4  63  79.3  10.42  
30  0.378  1.2  58  69.99  9.19  
40  0.33  0.87  39  61.59  8.09  
50  0.189  0.29  13.5  35.27  4.63  
60  0.113  0.118  5.4  21.00  2.76  
70  0.095  0.049  2.3  17.73  2.33  
80  0.047  0.009  0.45  8.77  1.15  
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  )النموذج الثالث(يوضح الكفاءة مقابل زاوية السقوط للجسيم المتماثل ) 4.15(شكل 

  

  

  
  )النموذج الثالث(يوضح معامل رفع مقابل زاوية السقوط للمستقيم المحدب ) 4.16(شكل 
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  :تحليل النتائج4.5

  :التحدب مقطع الريشة مستقيم 4.5.1

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج األول 4.5.1.1

االختالف في كفاءة نماذج التوربينات فيما يتعلق باختالف زاوية ] 4.2[والجدول]4.1[ يوضح الجدول 

وتصل أعلـى قيمـة   السقوطن الكفاءة تزيد بزيادة زاوية أويوضح .درجة90و5السقوط التي تتراوح بين

  .وبعد ذلك تقل مع أي زيادة إضافية في زاوية السقوط.درجة 20عند زاوية سقوط  70لها 

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج األول4.5.1.2

  .التباين في معامل الرفع مع اختالف زاوية السقوط ] 4.2[والجدول]4.1[توضح الجداول 

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.1.3

ختالف في الكفاءة حيث تزيد الكفاءة وتنخفض تدريجياً وتصل أعلـى  إلا]4.8[و]4.7[توضح الجداول 

  .درجة20عند زاوية سقوط 72قيمة لها 

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.1.4

  .نجد ان معامل الرفع يزيد بزيادة زاوية السقوط ثم ينخفض] 4.8[والجدول ]4.7[ يوضح الجدول

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج الثالث 4.5.1.5

ن الكفاءة تزيد بزيادة زاوية السقوط ثم تنخفض ثـم تصـل   إ ]4.14[ والجدول]4.13[ يوضح الجدول 

  .درجة20عند زاوية سقوط %75.9إلى أعلى كفاءة 

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج الثالث4.5.1.6

  .زيادة معامل الرفع ثم انخفاضه ] 4.14[ والجدول]4.13[ يوضح الجدول 
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  :غير مستقيمالتحدب مقطع الريشة4.5.2

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج األول4.5.2.1

الكفاءة تزيـد  .لنموذج مع اختالف زاوية السقوط اختالف كفاءة ا]4.4[والجدول]4.3[ يوضح الجدول  

عند زيادة  ثم تنخفض درجة 20عند زاوية سقوط   62حتى تصل أعلى قيمة لها  بزيادة زاوية السقوط

  .زاوية السقوط

  :الرسم البياني لمعامل الرفع ضد زاوية السقوط للنموذج األول4.5.2.2

  .معامل الرفع يزيد بزيادة زاوية السقوط ثم ينقص] 4.4[ والجدول]4.3[ يوضح الجدول 

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.2.3

وتصـل   ن الكفاءة تزيد زيادة ملحوظة بزيادة زاوية السقوطأ] 4.10[ والجدول ]4.9[ يوضح الجدول 

  .بزيادة زاوية السقوطثم تنقص  69أعلى قيمة لها 

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.2.4

  . معامل الرفع يزيد ثم ينخفض تدريجياً] 4.10[والجدول]4.9[ يوضح الجدول 

  :المتماثلمقطع الريشة 4.5.3

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج األول4.5.3.1

ختالف زاوية السقوط ،الكفاءة تزيـد  إختالف كفاءة النموذج مع إ]4.6[ والجدول ]4.5[الجدول يوضح 

بزيـادة   ثـم تـنخفض  درجة  20عند زاوية سقوط 43حتى تصل أعلى قيمة لها  بزيادة زاوية السقوط

  .زاوية السقوط

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج األول4.5.3.2

  .معامل الرفع يزيد بزيادة زاوية السقوط ثم ينخفض]4.6[ والجدول]4.5[ الجدول يوضح 
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  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.3.3

الكفاءة تزيد بزيادة السقوط ثم تنخفض تدريجياً وتصـل إلـى   ]4.12[ والجدول]4.11[ يوضح الجدول 

  .درجة20عند زاوية سقوط  55.33اعلي قيمة 

  :الرسم البياني لمعامل الرفع ضد زاوية السقوط للنموذج الثاني4.5.3.4

  .معامل الرفع يزيد بزيادة زاوية السقوط ثم ينقص ]4.12[ والجدول]4.11[ يوضح الجدول 

  :الرسم البياني للكفاءة مقابل زاوية السقوط للنموذج الثالث4.5.3.5

ن الكفاءة تزيد بزيادة زاوية السقوط ثم تنخفض وتصل أعلى قيمـة  أ ]4.16[ و]4.15[يوضح الجدول 

  .درجة20عند زاوية سقوط 63

  :الرسم البياني لمعامل الرفع مقابل زاوية السقوط للنموذج الثالث4.5.3.6

  .ن معامل الرفع يزيد بزيادة زاوية السقوط ثم ينخفضأ]4.16[ والجدول ] 4.15[يوضح الجدول

  :التجاربملخص كل 

مقطع أعلى من  التحدب  للنموذج الثالث يعطي كفاءة مستقيم  مقطع الريشة يتضح انمن هذه التجارب 

  .التحدب للنموذجين األول و الثاني  مستقيم الريشة

غيـر مسـتقيم    مقطع الريشةعطي كفاءة أعلى من التحدب للنموذج الثاني يغير مستقيم  مقطع الريشةو

  .األول  ذجالتحدب للنمو

المتماثل للنمـوذجين األول   مقطع الريشةعطي كفاءة أعلى من المتماثل للنموذج الثالث ي مقطع الريشةو

  .والثاني

  . الغير مستقيم والمتماثل  النموذجينمن  التحدب أفضل قيمن النموذج مستأمن هذا يتضح 

  .قل العزمسرعة العمودوكلما زاد طول الريشة كلما زادت 

  



43 
 

  الخالصة 5.0  

  :الخالصة 5.1

بكلية الهندسة والتقنية جامعة وادي النيل  يهدفهذاالمشروعلتصميمريشتتناسبمعالتوربينالمائي

ومقطع  مستقيمالتحدبمقطع   ثالثةأنواعمنالريشختيارالبحثتماهذا  افأهد وتجربةنماذجلهاولتحقيق

من  وتمتصميمثالثةنماذجلهذهالريشكلنموذجمكون. متماثلمقطع وغيرمستقيمالتحدب

المقطع  مستقيمالتحدبللنموذجالثالثيعطيكفاءةأعلىمنمقطع الريشة  ثالثةاشكالللريشووجدان

  . مستقيمالتحدبللنموذجيناألولوالثاني

  . األولج للنموذغيرمستقيمالتحدبلمقطع اغيرمستقيمالتحدبللنموذجالثانييعطيكفاءةأعلىمنمقطع وال

  .المتماثلللنموذجيناألولوالثانيلمقطع  امنالمتماثلللنموذجالثالثيعطيكفاءةأعلىلمقطع اكما أن 

تعطـى أقصـى قـدرة للخـرج      °7−أو  °83ن زاوية هجوم مقدارها أجد من خالل هذه الدراسة وو

  .وبالتالي أقصى كفاءة

مقطـع  نأ ويتضح من القراءات التي أخذت والرسوم البيانية المقابلة كما موضح في الفصـل الرابـع ،  

  .) أي تنتج عزم دوران ،وسرعة زاوية (التحدب تعطي قوة قصوى  مستقيم  ةريشال

  :التوصيات5.2

القيام بالمزيد من األبحاث والتصميمات الجديدة للريش المستخدمة مع التوربين المائي التابع لوحـدة   -

 بغرض تطويره،ألن فـي جامعة وادي النيل  –الصناعية بكلية الهندسة والتقنية  االستشاراتواالتصاالت

  .هذا البحث تم تصميم ثالثة أنواع من الريش وتوجد أنواع كثيرة

تصميم وتصنيع ريش من مواد مختلفة تناسب العمل مع التوربين المائي بغرض تقليل التكلفة وزيادة  -

  .الكفاءة عن الريش المستخدمة حالياً مع التوربين
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ئي في اتجاه عمـودي والتـي مـن    إجراء اختبار الطاقة القصوى والكفاءة على ريش الجسيم الهوا -

  .المتوقع ان تعطي نتائج أفضل من تلك التي لها عمود مائل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :لمراجعا

  مشروع تخرج سابق.1

  تصمیم وتصنیع ودراسة وإختبار ریش توربین مائي 
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