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 الملخص

ديها مقطع عرضي يتعلق االختراع الحالي بتوربينة رياح ذات محور رأسي تشمل العديد من الشفرات الممتدة بشكل رأسي ل

كل شفرة من هذه الشفرات مقسَّمة إلى حجرتين متجاورتين؛ وصفيحة علوية؛ وصفيحة سفلية؛ ومولد  نصف دائري، حيث أن

لدى توربينة الرياح الرأسية في االختراع الحالي آلية كبح للتحكم في سرعة دوران الشفرات  نكهربائي مع صندوق تروس. كما أ

 بحيث تكون المعلمات الكهربائية المتولدة أقل من الخصائص الُمقدِّرة للمولد الكهربائي.
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 عنوان االختراع: توربينة رياح جديدة ذات محور رأسي

 مجال االختراع

يتعلق االختراع الحالي باألجهزة واألنظمة المستخدمة لتحويل الطاقة المتجددة إلى كهرباء، وباألخص بتوربينات  [001]

 الرياح التي لديها آليات كبح.

 خلفية االختراع

عادًة يتم استخدام الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء، ولكن التوافر المحدود لهذا المصدر من الطاقة َنَقل تركيز العالم  [002]

 على مصادر أخرى للطاقة تكون متجددة لتوليد الكهرباء. 

أنظمة مختلفة لتوليد الطاقة ولهذا السبب، تكشف اعديد من طلبات براءات االختراع الموجودة في الفن عن أجهزة و  [003]

 WO2004018872طلب براءة االختراع الدولي رقم الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.  ومن ضمن هذه الطلبات، 

 .WO2009029509وطلب براءة االختراع الدولي رقم 

عن توربينة رياح رأسية المحور بجزء دّوار لديه شفرات  WO2004018872يكشف طلب براءة االختراع الدولي رقم  [004]

حيث يدور فعليًا حول محور رأسي. تتضمن أرياش متعددة لجزء ثابت تمتد بشكل رأسي وحيث تكون هذه األرياش متباعدة عن 

واجهه بعضها البعض وموزعة بشكل دائري حول الجزء الدوار. لدى كل ريشة سطح دائري يواجه الداخل، وسطح دائري ي

خارجية لكل ريشة. يعمل الجناح لخلق طبقة دوامية مضطربة على أسطح الجناح حيث تدور هذه الخارج وجناح على حافة 

فة بواسطة أرياش الجزء الثابت والذي يتم ضغطه  الطبقة باتجاه يسحب ويعيد توجيه تدفق الرياح في قنوات تدفق الهواء المعرَّ

 هه إلى شفرات الجزء الدوار لقيادة التوربينة.بواسطة تضيُّق القنوات ويتم توجي

توربينة رياح ذات محور رأسي تتضمن جزء دوار عن  WO2009029509يكشف طلب براءة االختراع الدولي رقم  [005]

ممتدة للخارج متباعدة عن بعضها البعض بمسافات متساويةحول محور مركزي. لدى كل شفرة حافة خارجية  لديه ثالث شفرات

من الشفرات الجزئية الجنيحية مفصولة بواسطة فراغات لمرور الهواء من خاللها. كما أن لدى كل شفرة جزئية  تتضمن العديد
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حافة رأسية قائدة، وحافة رأسية تابعة ويتم وضعها بحيث تكون هذه الحافة  الرأسية التابعة على خط نصف قطري لدائرة وهمية. 

 نصف قطر الدائرةبالنسبة إلى درجة  45-ر فيها ُمدارًا بزاوية مقدارها تكون كل شفرة جزئية مائلة بحيث يكون خط الوت

 الوهمية. 

لم تقم توربيات الرياح الموجودة في الفن السابق بتطوير وتحسين أداء توربينات الرياح التقليدية. وبالتالي، يقدم  [006]

أداء توربينة الرياح في االختراع الحالي بالنسبة االختراع الحالي توربينة رياح رأسية المحور لديها تصميم هندسي قام بتحسين 

 إلى توربينات الرياح التقليدية.

 خالصة االختراع

 وبالتالي، فإنه من أهداف االختراع الحالي الحصول على توربينة رياح رأسية المحور لديها أداء محسَّن وكفاءة أكثر. [007]

الحصول على توربينة رياح رأسية المحور تشمل صفيحة علوية، وصفيحة سفلية،  من نواحي االختراع الحاليلإنه  [008]

والعديد من الشفرات المتماثلة ذات شكل نصف دائرية ممتدة طوليًا، والعديد من الفواصل المنحنية لتقسيم الشفرات إلى حجرات، 

 والعديد من الجوانح، ومولد كهربائي بصندوق تروس.

ع الحالي، يتم تقديم توربينة رياح رأسية المحور لديها آلية كبح إلبقاء سرعة دوران شفرات كناحية من نواحي االخترا [009]

 التوربينة ضمن الحدود المسموحة.

بحيث تكون آلية الكبح الشفرات متعددة لمن نواحي االختراع الحالي الحصول على توربينة رياح رأسية المحور  إنه [010]

 على الصفيحتين العلوية والسفلية.

ة من نواحي االختراع الحالي، تكون آلية الكبح ميكانيكية وتشمل العديد من الصفائح المستطيلة المثبتة بمفاصل كناحي [011]

طح الخارجي للصفيحتين العلوية والسفلية، حيث تكون كل صفيحة موازية ومالمسة للسطح لسونوابض من جهة واحدة على ا

تكون سرعة دوران التوربين أقل من السرعة القصوى المسموح بها.  وعندما الخارجي لكل من الصفيحتين العلوية والسفلية عندما 

القادم من الجهة  تكون سرعة الرياح مرتفعة وسرعة دوران الشفرات قريبة من السرعة القصوى المسموح بها، تجبر قوة دفع الهواء
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بحيث تشكل كل صفيحة  صفائح على الفتحصفائح الكبح هذه الالسطح السفليل المار تحت القابلة للحركة في صفائح الكبح و

تحت  ربينةو الت سرعةالي تنتج قوة مقاومة تحافظ على ، وبالتكبح زاوية قائمة مع السطح الخارجي للصفيحتين العلوية والسفلية

لنوابض وقوة ربينة ويتغير موقع هذه الصفائح الى الجهة المقابلة تنغلق هذه الصفائح بفعل او وعندما تدور الت الحد المسموح به.

من  لعديد من النوابض، حيث أن كل اثنان او اكثركما تشمل آلية الكبح ا واء على السطح الخارجي لهذه الصفائح .هدفع ال

خرى لصفيحة والجهة األللصفيحة العلوية أو السفلية  كبح من جهة واحدة مع السطح الخارجي هذه النوابض مرتبط بصفيحة

ه النوابض صفائح الكبح مغلقة عندما تكون سرعة دوران الشفرات أو قوة دفع الرياح أقل من الحد تبقي هذ اذ .الكبح تكون حرة 

 األقصى.

 وصف مختصر للرسومات

ييد سوف يتم اآلن وصف االختراع باإلشارة إلى الرسم المرافق، والذي يوضح تجسيدًا مفضاًل لالختراع الحالي بدون تق [012]

 :مدى مفهوم االختراع، والذي فيه

 هو مظهر مفكك لتوربينة رياح رأسية المحور مصممة وفقًا لتجسيد مفضل لالختراع الحالي. 1الشكل  [013]

هو مظهر منظوري لتوربينة رياح رأسية المحور عندما تكون بعض صفائح الكبح المواجهة للرياح  مفتوحة،  2الشكل  [014]

 ح هذه مصممة وفقًا للتجسد المفضل لالختراع الحالي.والبعض االخر الغير مواجه للرياح تكون مغلقة , حيث أن توربينة الريا

صفائح الكبح مغلقة عندما تكون سرعة  رياح رأسية المحور عندما تكون جميع هو مظهر منظوري لتوربينة 3الشكل  [015]

 الرياح ضمن الحد المسموح به، حيث أن توربينة الرياح هذه مصممة وفقًا للتجسد المفضل لالختراع الحالي.

 مظهر منظوري لشفرة لتوربينة رياح رأسية المحور مصممة وفقًا لتجسيد مفضل لالختراع الحالي. هو 4الشكل  [016]
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 وصف تفصيلي للتجسيد المفضل

توربينة رياح رأسية المحور مصممة وفقًا لتجسيد مفضل لالختراع الحالي. يشمل هذا  4، و3، 2، 1توضح األشكال  [017]

مقسمة إلى  1دائري، حيث أن كل شفرة من هذه الشفرات  فها مقطع عرضي نصلدي 1التجسيد العديد من الشفرات المنحنية 

مرتبط على طول الفاصل  11جناح  10. لدى كل فاصل من هذه الفواصل 10حجرتين متجاورتين بواسطة فواصل منحنية 

، وصفيحة 2علوية  صفيحة درجة . كما يشمل التجسيد المفضل أيضاً  90من المفضل أن تكون بمفصل متحرك بزاوية  10

مربوط بصندوق  4ينهما بشكل طولي، وعمود دوران ب 1الشفرات المذكورة  3و 2حيث تحجز هاتين الصفيحتين  ,3سفلية 

. كما يشمل التجسيد المفضل أيضًا 3و 2الصفيحتين العلوية والسفلية  4، حيث يخترق هذا العمود 6تروس ومولد كهربائي 

 .  51، والعديد من النوابض 50بح هذه العديد من صفائح الكبح ، حيث تشمل آلية الك5آلية كبح 

 2مالمسة لمحيط الصفيحتين العلوية والسفلية  10في التجسيد المفضل لالختراع الحالي، تكون الفواصل المذكورة  [018]

ين المتشكلتين انحناء محيط هاتين الصفيحتين ، بحيث تكون حجرة واحدة فقط من الحجرت ومنحنية بنفس درجة المذكورتين 3و

 .3و 2مالمسة للسطح الداخلي للصفيحتين العلوية والسفلية  1في الشفرات المذكورة 

درجة بحيث يتحرك الجناح الى داخل  90 مفضلة محدود الحركة يتحرك بزاوية 11يكون كل جناح مثبت بمفصل  [019]

ويتحرك الجناح الى خارج ،3و  2علوية والسفلية درجة مع محيط الصفيحتين ال45بزاوية 4ر كو التربينة باتجاه عمود الدوران المذ

 , حيث يتم تحريك 3و  2درجة مع محيط الصفيحتين العلوية والسفيلية  45بزاوية  4ور ربينة بعيدا عن عمود الدوران المذكالت

درجة مما  45االجنحة الى داخل التربينة بزاوية القادم من الخارج الذي يدفع  بواسطة تدفق الهواء الى الداخل هذه األجنحة

الهواء لتصبح بنفس اتجاه حركة التربينة , وفي الجهة المقابلة يقوم تدفق حركة يؤدي الى تغيير اتجاه قوة الدفع الناتجة عن 

تغيير اتجاه قوة الدفع مما يؤدي الى  درجة 45الى الخارج بزاوية  11الهواء الخارج من داخل التربينة بدفع االجنحة المذكورة 

 الناتجة عن الهواء لتصبح بنفس اتجاه حركة التربينة , ونتيجة لذلك تتشكل قوة دفع اضافية للتربينة بفضل هذه االجنحة في

 االختراع الحالي.
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أكبر من نصف قطر الشفرات النصف  10في التجسيد المفضل لالختراع الحالي، يكون طول الفواصل المذكورة  [020]

مما يساعد على اعادة توجيه الرياح وتجميع اكبر قدر  3و  2وتكون منحنية بنفس درجة انحناء محيط الصفيحتين دائرية. 

 . 1ممكن من الهواء الى داخل الحجرة الخارجية للشفرات 

باستخدام أي وسيلة ربط مناسبة لتشكيل  1بالشفرات المذكورة  تانمربوط 3و 2تكون الصفيحتين العلوية والسفلية  [021]

 جسد واحد.

 21المذكورتين ثقب  3و 2في التجسيد المفضل لالختراع الحالي، يكون لدى كل من الصفيحتين العلوية والسفلية  [022]

وهو يشكل محور  31و 21من خالل الثقبين المذكورين  4في مركز الجاذبية لها بحيث يمر عمود الدوران المذكور  31و

 ارتكاز ثابت للتربينة .

وأن يكون شكل الصفيحتين  خمسةفرات شالمفضل لالختراع الحالي، إنه لمن المفضل أن يكون عدد الفي التجسيد  [023]

 مستطيل. 50دائري وأن يكون شكل صفائح الكبح  3و 2العلوية والسفلية 

والفواصل  3و 2والصفيحتين  1ن الشفرات المذكورة ضل أن تكو ففي التجسيد المفضل لالختراع الحالي، إنه لمن الم [024]

 مصنوعة من األلمنيوم او البالستيك او اي مادة خفيفة وقوية ومقاومة لعوامل الطبيعة. 50وصفائح الكبح  11واألجنحة  10

وعمود  50وصفائح الكبح  11واألجنحة  10والفواصل  3و 2 الصفيحتينابعاد  و وعددها 1الشفرات تعتمد أبعاد  [025]

 على حجم توربينة االختراع الحالي وعلى المعلمات المقدرة للمولد الكهربائي المستخدم. 51وخصائص النوابض  4الدوران 

ل لالختراع لتوربينة الرياح الرأسية المحور في التجسيد المفض 4وعممود الدوران  3و 2والصفيحتين  1تدور الشفرات  [026]

 10، فإنه يصطدم بالفواصل المذكورة 1الحالي بنفس اتجاه هبوب الرياح، حيث أنه عندما يهب الرياح باتجاه الشفرات المذكورة 

يجة لذلك، بينما . سيتم انخفاض سرعة الهواء المحبوس نت3و 2يتم حبس الهواء في الحجرة الغير مغطية بواسطة الصفيحتين و 
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. يحسِّن 4والذي يدخل باتجاه عمود الدوران  1هب على السطح الخارجي للشفرات النصف دائرية المذكورة يحافظ الرياح التي ت

 الفرق في السرعة والضغط بين الهواء المحبوس والغير محبوس أداء توربينة الرياح في االختراع الحالي ويزيد من كفائتها.

الرياح التي تهب على السطح الخارجي للشفرات النصف دائرية دخل رياح في االختراع الحالي، عندما تفي توربينة ال [027]

(، فإنه يتم حبسها بشكل مؤقت في المنطقة المتشكلة بين 4باتجاه داخل التوربينة )أي باتجاه عمود الدوران  1المذكورة 

بين الشفرات، حيث أنه . تكون قنوات الخروج الوحيدة لهذه الرياح هي الفراغات القوسية 3و 2الصفيحتين العلوية والسفلية 

عندما تغادر هذه الرياح توربينة االختراع الحالي من خالل الفراغات بين الشفرات المذكورة فتكون سرعة الهواء المحبوس  داخل 

الحجرة الداخلية للشفرات اقل من سرعة الرياح على السطح الخارجي للحجرة الداخلية , يحسِّن هذا الفرق في السرعة والضغط 

 .تهاءلهواء المحبوس والغير محبوس أداء توربينة الرياح في االختراع الحالي ويزيد من كفابين ا

فان قوة دفع الرياح تدفع هذه االجنحة  11جاه االجنحة تربينة الرياح في االختراع الحالي , عندما تهب الرياح باو في ت [028]

مما يؤدي الى تغير  3و  2درجة مع محيط الصفيحتين العلوية والسفلية  45لتتحرك الى الداخل باتجاه عمود الدوران بزاوية 

يقوم الهواء الخارج الشفرات اتجاه قوة دفع الهواء باتجاه حركة التربينة  وفي الجهة المقابلة عند خروج الهواء من الفتحات بين 

مما يؤدي الى تغير اتجاه قوة  3و  2درجة مع محيط الصفيحتين العلوية والسفلية  45ة يالى الخارج بزاو  11بدفع االجنحة 

 تها.ءدفع الهواء باتجاه حركة التربينة فتقوم بذلك بتحسين اداء تربينة الرياح في االختراع الحالي وتزيد كفا

 تاع الحالي قد تم وصفه بالتفصيل و باإلشارة إلى تجسيد محدد، إال أن اإلضافات والحذوفابينما أن االختر  [029]

والتعديالت المطبقة على تفاصيل التجسيد الموضح يمكن إجراءها من قبل رجل المهنة العادي دون العدول عن الخصائص 

 الجوهرية لالختراع الحالي. 
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 عناصر الحماية

توربينة رياح رأسية المحور لديها العديد من الشفرات ذات شكل نصف دائري، وصفيحة علوية،   .1

ولهما ن ولديهما شكل دائري، االصفيحتين العلوية والسفلية المذكورتين متماثلتوصفيحة سفلية، حيث أن 

مع صندوق  ومولد كهربائي، ثقب في مركز الجاذبية لهذه الصفائح ومثبت في الصفيحة السفلية ترس 

  تروس

 :بـتتميز 

 لدى كل فاصل جناح مربوط بمفصل،و  عديد من الفواصل المنحنية، ال -

 حيث أن

الفواصل المذكورة تقسم كل شفرة من الشفرات المذكورة إلى حجرتين متجاورتين، وحيث أن طول  -

 ،القوس لهذه الفواصل أكبر من نصف قطر الشفرات النصف دائرية المذكورة

يتم تثبيت كل جناح من األجنحة المربوطة بمفصل على حافة طولية لكل واحدة من الفواصل  -

 ،الى الداخل والخارج بزاوية محددةالمذكورة، وحيث تتحرك هذه األجنحة 

  العديد من صفائح الكبح والنوابض. آلية كبح تحتوي علىو  -

أن صفائح الكبح المذكورة مستطيلة الشكل ومثبتة من ، تتميز أيضا ب1توربينة الرياح رأسية المحور كما في العنصر  .2

طرف واحد على السطح الخارجي للصفيحتين العلوية والسفلية المذكورتين بواسطة مفاصل ونوابض تمنع فتح الكوابح 

 عندما تكون سرعة الرياح والتربينة ضمن الحد المسموح به .

تتميز أيضا بأنه صفائح الكبح المذكورة تفتح بشكل  ،2أو  1توربينة الرياح رأسية المحور كما في العنصرين  .3

 أوتوماتيكي عندما تصل سرعة الرياح والتوربينة الحد األقصى المسموح به.

، تتميز أيضا بأن النوابض المذكورة تعيد وتحافظ على الوضع المغلق 1توربينة الرياح رأسية المحور كما في العنصر  .4

 ا تكون سرعة الرياح والتوربينة المذكورة تحت الحد االقصى المسموح به. االساسي لصفائح الكبح المذكورة عندم
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