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تعليمات كيفية طباعة البحث لنشره
 - 1نوع الحرف المستعمل باللغه االنكليزية  Times New Romanوباللغة العربية .Arabic Transparent
 - 2حاشية الصفحة من االعلى واالسفل وااليمن وااليسر 4سم.
 - 9هوامش الصفحة من اعلى واالسفل 9سم.
 - 4يطبع عنوان البحث بحجم ( )14اسود غامق اعلى الخالصة وباللغتين العربية واالنكليزية .اما العناوين داخل البحث
فهي بدون ترقيم او خط اسفل العناوين وتكتب بحجم ( )11اسود غامق باللغة االنكليزية وبحجم ( )12اسود غامق
باللغة العربية.
 - 5يكتب متن البحث بحجم ( )11باللغة االنكليزية وبحجم  12باللغة العربية.
 - 6يكتب اسم البحث بحجم ( )12وتوضع نجمة على اخر اسم الباحث الثالثي .واذا شارك اكثر من باحث فتكتب اسماؤهم
في سطر واحد وتترك مسافة كافية بين االسماء وتوضع نجمة على اول اسم في الجانب االيسر .اذا كان الباحثون
يعملون في جهة واحدة وتوضع نجمة اخر اسم من االسم الثالثي لكل بحث اذا كان الباحثون يعملون في اماكن مختلفة
 - 1يكتب البحث بعمودين عرض كل عمود 6سم وتفصل لبينهما 1سم ,وال يقل عدد االسطر في العمود الواحد عن 42
سطر( .ال تشمل هذه النقطة الخالصة باللغتين وكذلك الجداول واالشكال).
 - 1اذا كان الب حث باللغة العربية توضع نجمة في اسفل العمود االيمن في هامش الصفحة ويذكر بعدها محل عمل الباحث
وبريده االلكتروني ان وجد واسفل العمود االيسر في هامش الصفحة اذا كان البحث باللغة االنكليزية.
 - 3توضع اسفل الخالصة باللغة العربية  -الكلمات المرشدة وكذلك اسفل الخالصة باللغة االنكليزية .Key wards
 - 10يكتب عنوان البحث على العمود االيمن للبحوث باللغة العربية وعلى العمود االيسر للبحوث باللغة العربية في كل
صفحات البحث (ضمن هامش الصفحة) وعلى العمود االيسر لكل صفحات البحوث باللغة االنكليزية .التخص الفقرة
التالية الباحث وهي يكتب اسم المجلة والمجلد والعدد في الجهة المقابلة التي كتب فبها عنوان البحث.
 - 11المراجع :ترتب حسب االشارة اليها في المتن (وضع رقم المصدر في قوس مربع) .ويوصف كل مرجع كاالتي:
أ  -الكتب :يوضع االسم الثالث في البداية يلية فارزة ثم االسماء االخرى او الحروف االولى منها .توضع نقطة بين مؤلف
واخر .ثم اسم الكتاب ويالحظ ان تكتب كل كلمة من عنوان الكتاب بحرف كبير ثم يليه اسم الناشر والسنة.
ب  -البحوث او المقاالت :يكتب اسم الباحث كما في الكتب اعاله  .يكتب الحرف االول من العنوان بحرف كبير .ويوضع
عنوان المقالة بين عالمتي اقتباس .ثم اسم المجلة والجزء ,العدد ,الصفحات ثم السنة وتفصل بينهم فوارز.
ت  -البحوث المسحوبة من االنترنت :اعادة ماورد في الفقرة (ب) وبعد ذلك يكتب في سطر جديد الموقع.
 - 12توضع الجداول ومن ثم االشكال بعد المصادر اي اخر البحث وترتب حسب تسلسلها واليوضع عنوان لهما داخل اطار
وتكون االشكال وتاشيرتها واضحة جدا.
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أقامت
جمعية المهندسين العراقية
بالتعاون مع مجلس محافظة بغداد
مؤتمر الطاقة المستدامة والمتجددة األول
تحت شعار
(ضمان الطاقات المتجددة لبيئة افضل)
اهدااف المؤتمر
-1
-2
-9
-4
-5
-6
-1

اطالع المشاركين على احدث التجارب الوطنية في تكنولوجية الطاقة المستدامة والمتجددة والشركات
العاملة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الوقود الحيوي.
تقديم الدراسات والبحوث العلمية التي تهدف لتطوير الطاقات المستدامة والمتجددة.
وسيلة من وسائل التواصل والتعارف بين المختصين والباحثين واساتذة الجامعات في هذا المجال من
االختصاص.
تسليط الضوء على استخدامات الطاقات المستدامة والمتجددة وتوظيف التطبيقات العملية لها.
االعداد إلقامة معارض في مجال الطاقات المستدامة والمتجددة من قبل مراكز البحوث والشركات
المتخصصة.
مراجعة التشريعات القانونية في مجال الطاقة المستدامة والمتجددة في العراق.
ايجاد وسائل اسناد للدراسات ودعم للتجارب العملية بغية استثمارها.

عقدت الجلسات الرئيسية والنقاشية على قاعات فندق فلسطين الدولي.
محاور المؤتمر
1
2
9
4
5
6

-

تطبيقات الطاقة الشمسية (.)ASE
تطبيقات طاقة الرياح (.)AWE
تطبيقات طاقة الكتلة الحيوية (.)ABE
تطبيقات الطاقة المتجددة االخرى (.)ORE
تطبيقات العمارة المستدامة (.)ASA
التشريعات للطاقة المستدامة والمتجددة (.)LSE
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اللجنة المشرفة العليا
د .ريـــاض نــاصر العضــــاض
م .االستشاري فالح كاظم زايــر
أ.د .امـــيـــن دواي التميمــــــي
أ.د .نبيل كاظم عبد الصاحــــب
أ.م.د .ماجـــد حـــميـد مجـيـــد
أ.د .محـمد علــــي االنـــــباري
أ.د .جــاسم عبــــود الدبــــــاغ
أ.د .محـمد زكــــــي الفائــــــز
أ.د .احـمد عـــبد الصاحــــب
أ.م.د .دمحم عبد عطية السراج
أ.م.د .قــادر حمود الشـــرع

رئيس مجلــس محافـظة بـــــغداد
رئيس جمعية المهندسين العراقية
رئيس الجــــامعة التـكنـولوجـيـة
رئيس جــــــــامعــة النـــــــهرين
رئيس الجــامعة التقنية الوسطــى
الجامعة المستنصرية /عميد كلية الهندسة
جـامعــة النـهرين /عميد كلية الهندسة
جامعة النهرين /عميد كلية هندسة المعلومات
جامعة بغداد /عمــــيد كليـــــة الهندســــة
جامعة بغداد /عميد كلية الهندسة الخوارزمي
عمـــــيد كليـــــة الفارابــــي الجامعة

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة التحضيرية
م .االستشاري فـالح كاظم زايــــر
أ.م.د .عـالء عبـد الحـسن عـطية
أ.م.د .عــــالء كـريـــــم محـمـــد
أ.م.د .عـــامـــر حســــن الحـــداد
أ.م.د .نصير عبود الحبوبي
م.م .احمــد صـالـح مهـدي
المعمار أألكاديمي موفق جواد الطائي
م .االستشاري وهاب رزوقي المرعب
م .االستشاري منـــعم صالح السبـــــع
م .حســـــنيــــــن محـــمد حســــــــــن

رئيس جمعية المهندسين العراقية
الجامعة التكنولوجية /المساعد العلمي لرئيس الجامعة
جامعة بغداد /كليةالهندسة الخوارزمي
جامعـة بـغداد /كلية الهندسة
جـامعـة النهريــن /كلية الهندسة
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية
جمعية المهندسين العراقية

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا

اللجنة العلمية
أ.د .حسين يــــوسف محــــمود
أ.د .مظــــفر علـــي الجابــــري
أ.د .نـــــــدى مهـــــدي فـــوزي
د .مظهر صـــــــادق ســــــبع
أ.م.د .عبد الجبار نعمة خليفـــة
أ.م.د .ضاري يوسف محمود
أ.م.د .علــــــــي هـــــادي الحمداني
أ.م.د أحمد قاسم دمحم
أ.م.د .ناصر احمد العواد
م.د .اميـــل محـمد رحمـــــــــن
م.د .وائـــــل رشيد عبد المجيد
م.د .شــــــذى عباس حســن
أ.م.د .لبنـــى عبد الجبار الزبيدي

جامعة بـغداد /كلية الهندسة
جمعية المهندسين العراقية
جامعة بـغداد /كلية الهندسة
وزارة الصناعة والمعادن
جـامعة النهريـن /المساعد العلمي لرئيس الجامعة
الجامعة التكنولوجية /رئيس قسم الهندسة الكهربائية
الجامعة التكنولوجية /مدير مركز تكنولوجيا الطاقة
الجامعة التقنية الوسطى /الكلية التقنية الهندسية
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
جامعة بـغداد /كلية الهندسة الخوارزمي
جامعة بـغداد /كلية الهندسة الخوارزمي
جامعة بغداد /كلية الهندسة
الجامعة المستنصرية /كلية الهندسة
5

رئيسا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
عضوا
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عضوا

________مجلة المهندس_____________________ )______________________ JMISE 051 (0آذار __________ 6102

محتويات العدد
رقم الصفحة

بحوث القسم العربي
االستدامة الحضرية للمدن المعاصرة في ضوء العمران االسالمي المستدام

1

إنشاء وحدة ريادية إلنتاج الغاز الحيوي في مزرعة فدك

11

معايير الــ  LEEDودورها في بلورة تشريعات عمرانية مستدامة

21

فاعلية الطاقات المتجددة في تحقيق كفاءة اإلستخدام الطاقوي في األبنية

90
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االستدامة الحضرية للمدن المعاصرة في ضوء العمران
االسالمي المستدام
م.م ندى عزام محمود
قسم هندسة العمارة /جامعة النهرين

أ.م.د .شيماء حميد حسين االحبابي
قسم هندسة العمارة/جامعة النهرين

المحور االول  :االستدامة في العمران االسالمي
 -1المدينة التقليدية في ضوء االستدامة
هناك العديد من الداعين لالستدامة أبدوا اهتماما كبيرا بالعمارة التقليدية في
الوطن العربي ,و ذلك من خالل تزايد البحوث و الدراسات حول العمارة التقليدية
و عناصرها كالفناء الوسطي و أبراج الرياح وإعادة استخدامها في المناطق ذات
المناخ المشابه لمناخ المنطقة القديمة ] . [4كما أن المواد الطبيعية كالطين و
القش أضحت مواد يقبل على استخدامها المعماريون واألفراد مما يقلل الحاجة
لمصادر الطاقة التقليدية القابلة لالندثار و التي تسبب تلوث البيئة.
ان النظر للعمارة التقليدية انما هو( :بحث عن الفكر الكامن وراء بنائها لتعلم
كيفية بناء المستقبل) .فال يمكن أن نستنسخ عناصر العمارة التقليدية حرفيا ً ،بل
البد من فهم عميق للمبادئ التي كانت الدافع لتشكيل العمارة التقليدية و اختبار
مدى مواءمتها للحياة المعاصرة و التطلعات المستقبلية ]. [2
إن مفهوم االستدامة ال يعتبر مصطلحا ً جديدا ً أو مبتكرا ً ،بل هو مفهوم جسدته
العمارة التقليدية في مختلف أرجاء العالم منذ القدم عبر التوافق واالرتباط مع
البيئة و االستغالل الكفء لمصادر البيئة الطبيعية وفق تطور حثيث من التجربة
و الخطأ على مر السنين ،لهذا فأن التصميم المستدام المتوافق مع البيئة ليس
فكرة جديدة  ،بل أنها أقرب ما تكون لفكرة ضائعة أعيد الدعوة إليه منذ وقت
قريب.
فقد أشارت دراسة ( ، )Mortada-2002التي تناولت بالتحليل مبادئ الدين
اإلسالمي الحنيف و أثره في تشكيل البيئة المشيدة في العالم اإلسالمي ،إلى( أن
االستدامة هي إعادة التفكير وفق اإلسالم) حيث أن ( معظم مبادئ العمارة
اإلسالمية يمكن إدراجها ضمن مفهوم االستدامة و التي تهدف لتحقيق التوازن
بين استهالك الموارد على هذه األرض بشكل يسمح لآلخرين من االستفادة منها
مستقبالً) ]. [4
تشتمل تعاليم الدين اإلسالمي على الكثير من مبادئ االستدامة التي تداخلت مع
التنظيم االج تماعي و السلوك اإلنساني للمجتمع و التي انعكست على النتاج
العمراني سواء على مستوى المعايير التخطيطية للمدن و التجمعات الحضرية أو
مالمح العمارة التقليدية التي استمدت مضمونها من تعاليم الدين اإلسالمي الذي
كان شريعة الدين و الدنيا للمجتمع.
في السنوات القليلة الماضية ،أخذ العديد من الباحثين ينظرون للعمارة التقليدية
في العالم اإلسالمي نظرة أكثر عمقا و يربطون ما بين مبادئ اإلسالم و أبعاد
االستدامة .أن المدافعين عن االستدامة يقرون بأن التوجهات الفكرية للحضارات
القديمة والمجتمعات التقليدية تحتضن أفكارا ً و مبادئ تشكل أساسا ً لالستدامة.
من أهم ما تدعو إليه االستدامة هو توفير احتياجاتنا في الوقت الحاضر دون
التقليل من فرص األجيال القادمة لتحقيق ما تتطلع إليه بدورها ،إال أن الباحث
بعمق يجد أن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ،ومنذ أكثر من  1400سنة،
يتضمنان من المبادئ المرادفة لما تدعو إليه االستدامة في الوقت الراهن أال و
هو الدعوة لتحقيق التوازن بين استهالك الموارد على هذه األرض بشكل يسمح
لآلخرين من االستفادة منها مستقبالً .كما تدعو االستدامة إلى تقليل التأثيرات
السلبية الستهالك الموارد على صحة اإلنسان و البيئة .إنها تؤكد على ضرورة
استخدام مواد قابلة للتدوير ومصادر متجددة للطاقة بما يجمع الناس أجمعين
على العمل إلثراء نوعية حياة اإلنسان في هذا الكون) ]. [4
ان استدامة المبادئ التي استندت اليها العمارة التقليدية باعتبارها أنموذجا
للعمارة المستدامة  ،اذ تربط بين هذه المبادئ و بين االستدامة كأسلوب للحياة و
البناء عبر التفاعل مع البيئة المحيطة من دون الحاجة الى تحويلها أو السيطرة

ملخص البحث  :تعاني المدن المعاصرة من عدم تناسب أنماط البناء والتصاميم مع
معتقداتنا وسلوكنا االجتماعي  .فال يحتاج الباحث أو المالحظ إلى جهد كبير ليستدل على
هذا التضارب بين مجتمعنا واإلطار المعماري المفروض عليه .
في حين امتازت المدن االسالمية التقليدية القديمة باستدامتها وباستباقها للنظريات
الحديثة في تحقيق التكامل البيئي والنفسي وتلبيتها للمتطلبات العامة لالنسان اخذة بنظر
االعتبار التالئم بين الجانبين المادي والروحي  ،في الوقت الذي تعاني فيه اغلب المدن
المعاصرة من قصور في تحقيق هذا .
ينطلق البحث من المشكلة (غياب تصور معرفي واضح عن امكانات تحقيق االستدامة
الحضرية للمدن المعاصرة في ضور معطيات العمران االسالمي المستدام).
اذ يفترض البحث ( وجود عالقة بين مفهوم االستدامة الحضرية وبين مفهوم العمران
االسالمي المستدام .وكذلك إمكانية تطوير مفهوم عمراني مستدام ذو شمولية وأعم من
التصور المطروح حاليـاً ،ينبع من مفهوم العمران االسالمي المستدام) .اذ يهدف البحث
الى:
تحديد مفهوم االستدامة الحضرية في ضوء العمران االسالمي المستدام و

أثرها في استدامة المدن المعاصرة .
إيجاد الترابط بين العقائد واألحكام في الفكر االسالمي من جهة ،والبنية

الحضرية من جهة أخرى.
وضع استراتيجيات لتوليد عمارة معاصرة مستدامة نابعة من الفكر االسالمي

ولخلق بيئة حضرية مستدامة.
الكلمات المفتاحية :االستدامة الحضرية  ،العمران االسالمي المستدام ،المدن
التقليدية،المدن المعاصرة ،المدينة المتراصة.

المقدمة
.I
لقد كان مفهوم االستدامة متواجدا ً في طريقة معيشة المجتمعات التقليدية و في
نمط حياتهم ألن البيئة المحيطة كانت هي مصدر حياتهم ،و بالتالي فأنهم لم
يستخدموا مصطلح االستدامة كتعبير عن طريقة معيشتهم و كيفية توفير مصادر
العيش و األسلوب الذي يبنون به ،بل عاشوا المفهوم و طبقوه بشكل تلقائي .لقد
كان تفاعلهم مع البيئة المحيطة و االستغالل األمثل للموارد الطبيعية جزءاً من
ضمان بقائهم على هذه األرض بالتوافق معها و استغالل ما تجود به من خيرات
و التكيف مع الظروف الصعبة .
فاالستدامة كانت تلقائية ،نابعة من نمط المعيشة و لم تكن شيئا مقحما أو
مفروضا أو قسريا .وبذلك تكون عفوية تعامل األجداد مع البيئة لم تكن عشوائية
بل استندت على إرث عميق من التجارب و التعلم عبر مبدأ (التجربة و الخطأ)
يدعمه فكر مبدع  ،أثبتت الدراسات الحديثة مدى عمقها و جدواها على مدى
آالف السنين.
ّ
أن التعامل مع فكرة األستدامة في العمارة يضع في مقدّمة أولوياته الرجوع إلى
الجوانب االجتماعية واالقتصادية والبيئيةّ ،
وإن إرتباط مفهوم األستدامة بكل هذه
األمور يفتح الباب أمام تطبيقات ناجحة تدعم التواصل الحضاري وتزيد مـن
التقارب بين األجيال .و سعيا ً الى تحقيق اهداف البحث تم تقسيمه الى اربع
محاور ركز المحور االول على استخالص مؤشرات العمران االسالمي المستدام
 ،اما المحور الثاني فقد ركز تقصي مشاكل المدن المعاصرة  ،والمحور الثالث
سلط الضور على امكانات تحقيق مؤشرات العمران االسالمي المستدام لتحقيق
االستدامة الحضرية في المدن المعاصرة .واخيرا ً كرس المحور الرابع الهم
االستنتاجات والتوصيات.
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البنائية و المحالت السكنية التي تترابط فيما بينها بالشوارع و مسارات الحركة
المتدرجة في الطول و العرض تبعا ألهميتها و المنطقة التي تؤدي إليها و درجة
خصوصيتها سواء كانت أماكن عامة أو وحدات سكنية  .التكيف مع البيئة
المحيطة يبدأ على مستوى تخطيط المدينة و تعتمد درجة التكيف و نوعية
المعالجات و التفاصيل المعمارية تبعا لدرجة الخصوصية و الموقع و طبيعة
البناء.
كان الموقع في المدينة الت قليدية  ،على األغلب  ،قطعة أرض غير منتظمة الشكل
 ،لذا فقد كان الفناء الوسطي منتظم الشكل يُسقّط أوال في وسط أو احد جوانب
الموقع و على أساسه يتم تصميم بقية فضاءات المسكن  .يتم تعديل الموقع بجعل
بعض الفضاءات الخدمية غير منتظمة الشكل أو باستخدام الجدران السميكة و
التي يستفاد من سمكها في عمل الفتحات و الحنايا و الخزائن أو مالقف الهواء.
 2-1مؤشرات العمراني المستدام
مبادئ االستدامة تجسدت على المستوى التخطيطي في تشكيل النسيج الحضري
للمدينة العربية ،و في المبادئ التصميمية التي استند اليها المسكن التقليدي
توضح كيفية تحقيق مبادئ االستدامة البيئية واالجتماعية سواء على مستوى
تخطيط النسيج الحضري للمدينة أو مستوى تصميم الوحدات السكنية.
اهم مبادئ االستدامة على مستوى المدينة ووحدة الجيرة:
 .1اعتماد النسيج العضوي (المتضام).
 .2يخضع تقسيم االرض الى معايير اجتماعية اساسها التكافل
االجتماعي والتعاون وصلة القرابة (نظام الخطة).
 .2التعامل مع الموقع بكونه جزء من النسيج الحضري للمدينة ككل
(احترام طبوغرافية الموقع).
 .4احترام خصوصية الجار وحفظ حقوق الجيرة.
 .5التزام مباني االحياء بارتفاع يكاد يكون ثابتا ً فيما عدا المسجد.
 .6تعد االفنية وتداخلها بين مجموعات المباني وفي المباني الستقطاب
حياة الناس الى الداخل.
 .7انسياب االسواق المغطاة وامتدادها خالل الكتلة العمرانية للمدينة،
مشكلة محاور للحركة،ولتالقي السكان بين االحياء المختلفة.
 .8تشعب مسارات الشوارع في خطوط ملتوية منها ايضا تفرعات من
المسالك المقفولة لتوفير الحماية للمدينة.
وإنما هو إعادة االعتبار لهذا الجوهر يكون بتحدي الظروف المحيطة واالجتهاد
المستمر في تطبيقه وتقديمه في صورة الئقة للعصر  .أي إن السعي لتحقيق
االستدامة بصورتها التكاملية يجب أن يبدأ من خالل إعادة التفكير على وفق
اإلسالم.

عليها ،فتجسدت أسس االستدامة في التوجه نحو االستغالل األمثل للموارد
الطبيعية و إيجاد التقنيات النابعة من البيئة للتكيف مع الظروف البيئية والحاجات
االجتماعية لإلنسان المسلم  .وإن السبيل لتحقيق الحياة المستدامة يكون من
خالل إعادة التفكير على وفق اإلسالم  ،أي استعادة المبادئ والقيم اإلسالمية
برؤية جديدة .ولكي تكون البيئة الحضرية المعاصرة مستدامة اجتماعيا  ،يجب
أن تعكس حياة أفراد المجتمع على وفق الرؤية اإلسالمية].[5
 1تخطيط المدينة التقليدية (المدينة المتراصة):
وفق ما جاء بها اإلسالم ،يمثل نموذج معظم المدن العضوية التقليدية ذات عملية
النمو المتسلسة المتطورة طبيعيا ً مع احتياجات المجتمع بشكل تراكمي .
واالحساس العضوي ليس احساسا للعالقات باشكال بايولوجية وليس تشبيها لها
 ،بل رؤية دقيقة كخصائص هيكلية واضحة.
اذ تقسم المدينة اإلسالمية إلى مجموعة فضاءات متباينة  ،وهي تعكس وسائل
التعبير االجتماعي  ،وتكون هوية المجتمع  ،وهذه الفضاءات هي إنتاج اجتماعي
 ،وانعكاس لكثير من الظواهر االجتماعية  ،وهي أيضا نتيجة لمجموعة الحاجات
اليومية التي يحتاجها سكان هذه المدن  ،فحاجات العائلة تقتضي وجود المسكن
واحتواءه على العناصر الضرورية قصد توفير الراحة النفسية لمستعمله،
والحاجة إلى المرور تقتضي وجود األزقة والطرقات  ،والحاجة إلى السلع
تقتضي وجود األسواق .يخضع تقسيم األرض إلى معايير اجتماعية أساسها
التكافل االجتماعي والتعاون بين أفراد المجتمع ،فاألرض في األصل هي ملك هلل ،
وما اإلنسان إال مستخلف فيها  ،وهو مالك لما تحت يده منها  ،يتصرف فيه
بحرية بشرط أن ال يضر باآلخرين .
لهذا نجد أن أراضي مدن اإلسالم قد قسمت على القبائل العربية على شكل خطط
 ،بحيث يتم تجميع كل قبيلة في خطه واحدة  ،وتركت لها حرية تقسيم األراضي
بينها تبعا لظروفها وإمكانياتها في التعمير واإلنشاء  .ويظهر من هذا العمل الذي
قام به رسول هللا في المدينة ،ثم سار على نهجه مؤسسوا األمصار  ،انه انعكاسا
لنظرة اإلسالم لفكرة العائلة  ،والتأكيد على صلة رابطة الرحم  ،ضمن إطار
التآخي الذي دعا إليه النبي (ملسو هيلع هللا ىلص) عند نزوله المدينة .
عند التمعن في تشكيل النسيج الحضري في المدينة التقليدية واتجاهاتها
وطبوغرافية األرض المقام عليها األبنية ومواد وأساليب البناء والمعالجات
الب يئية المعمارية نجد أن هناك مخزونا معرفيا هائال يمكن االستفادة منه في
العمارة الحديثة  .لقد وظفت طبوغرافية األرض واتجاهات البناء التقليدي
لضمان الوقاية من قسوة المناخ كما استخدمت األشجار والنباتات لتوفير الظل
على جدران البناء الخارجية مما أسهم في ثبات درجة الحرارة في الداخل وساعد
على تلطيف الجو  ،المباني نفسها كانت متالصقة ومتراصة مما أسهم في
حمايتها من العوامل المناخية  ،أما مواد البناء المستخدمة فقد كانت من المواد
المحلية قليلة التوصيل الحراري  ،حيث شاع استعمال مواد ذات عزل جيد
كالطين و الطابوق و الحجر الم رجاني والحجر الجبلي واألخشاب كمواد إنشائية
لبناء الجدران واألسقف  ،فالمباني التقليدية ذات الجدران المصمتة والسميكة
أكثر قدرة على اختزان الحرارة و تأخير انتقالها من الخارج إلى الداخل والعكس
].[9
فالنمط العضوي  ،الذي يشترك ويتناغم مع اغلبية االنظمة في تحقيق فكرة
التضام النه يمتلك خواص االيكولوجي والتنوع في مكوناته ويحافظ على النظرة
الشمولية للمدينة كجزء من الطبيعة وذلك بالمحافظة على المساحات المفتوحة
ضمن المناطق الحضرية والحزام االخضر حول المدينة .الشكل الحضري في
المدينة العضوية غير هندسي اي ان مكونات المدينة تنتظم حول الشوارع
واالزقة في تشكيل عضوي متجانس بعيدًا عن االنتظام الهندسي ذي الخطوط
المستقيمة والزوايا الحادة التقاطع ،ان التضام لم يتكون صدفة بل هو نتاج
الظروف المناخية والدينية واالجتماعية] . [12يتميز تخطيط المدينة العضوية
بالشوارع والمماشي الملتوية ،الفضاء في المدينة تكون له خصوصيته و قيمته،
ولها مركز واضح واجزاء معرفة بوضوح ومقسمة الى مناطق ووحدات جيرة ،
االفنية الواسعة نسبيًا والمكشوفة والحدائق الداخلية تعمل كخزانات للهواء النقي
المعتدل البرودة  .لقد اثرت الظروف المناخية في تكوين النسيج العضوي للمدينة
وذلك لحماية السابلة من حرارة الشمس وتوفير الظل المطلوب عبر استخدام
الشوارع الضيقة التي تنتهي بمجازات نهايات مغلقة والبروزات االفقية  .اضافة
الى ان التالصق بين الوحدات السكنية قد قلص من المساحات الجدارية المعرضة
الشعة الشمس وبالتالي المحافظة على الفضاءات الداخلية من التغيرات
المناخية .كما ساعد وجود الفراغات الحضرية ضمن نسيج المدينة على خلق
تحرك هوائي منها الى االزقة المالصقة ]. [12
كما تعاملت العمارة التقليدية مع الموقع بكونه جزءا من النسيج الحضري
للمدينة ككل  .يكون النسيج الحضري للمدينة بشكل عضوي متضام من الكتل

المحور الثاني :المدينة العربية المعاصرة في ضوء االستدامة:
 - 1سمات المدينة العربية المعاصرة
شهدت الكثير من المجتمعات العربية و اإلسالمية ان لم نقل اغلبها منذ القرن
الماضي تحوالً جذريا ً في منظومة قيمها  .وبغض النظر عن العوامل المتعددة
مس مختلف ميادين الحياة المدنية والفردية ،اذ أزيحت
لهذا التحول فإنه قد
ّ
الكثير من القيم اإلسالمية واستبدلت بقيم عصرية  .أن موضوع استقصاء هذه
التحوالت ثم البحث عن صورها المجسدة في المدنية المعاصرة هو بحث مستقل
بذاته  .ولذلك فإن هدف البحث هنا هو عرض صورة إجمالية لغياب تلك القيم ،
وأثرها المادي في العمران.
إن مشاكل المدينة العربية المعاصرة نتجت بسبب نماذج المباني العصرية والتي
تأسست في الغالب على قيم سلوكية غربية انتشرت في البلدان اإلسالمية ابتدأ
بفعل االح تالل الغربي وتكرست بقوانين التخطيط والعمارة واللوائح التنظيمية
المعمول بها حاليا.
 1-2مشاكل المدينة العربية المعاصرة:
تعتبر العمارة وعاء المجتمع الذي يعكس مجموع القيم التي تضبط سلوك األفراد
وثقافتهم المشتركة ،وبالتالي فإن غياب التوافق بين هذا الوعاء ومطالب
المجتمع سيؤدي حتما ً إلى االصطدام بين الطرفين نظرا ً لعدم إمكانه استيعاب
أنشطة ذلك المجتمع وأسلوب حياة أفراده.
يكون هذا التصادم عادة ذا طبيعة صامتة ،حيث يتجسد بشكل إفرازات سلبية
تظهر في المباني أو في سلوك األفراد داخل مساكنهم وهو ما يحتاج إلى دراسة
اجتماعية متفردة  .ولع ّل إقامة الحواجز والستائر من مختلف مواد البناء على
الشرفات واألسيجة والسطوح بغية حفظ خصوصية المساكن في المدن العربية ،
ظاهرة تغني عن التوسّع في هذا الموضوع وتقدّم دليالً كافيا ً على ذلك.
 1-1-2المشكلة االولى :فقدان القرابة في المدينة العربية المعاصرة.
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الفرصة أو ضعفت شوكة السلطة .ولعل حاالت البناء ( الفوضوي) أو (
العشوائي) أحسن نموذجا ً لهذا التضارب.
ب -المعايير واألعراف :التطابق واالفتراق.
تتجلى االزدواجية المرجعية في المدن العربية المعاصرة كذلك في تعايش
المعايير واألعراف التي تؤطر ممارسات األفراد والجماعات في مجالي البناء أو
التعمير .فمن الناحية االجتماعية ،فإن هذه القواعد سواء كانت معايير أو أعرافا
يقصد بها ضبط تصرفات األفراد واالتفاقات التي تحدث بينهم في ضوء القيم التي
يؤمن بها ذلك المجتمع والتي تحفظ وحدته وانسجامه  .فيتعرف كل فرد حينئذ
على حدود حريته ودرجة مسئولياته تجاه اآلخرين .ولتحليل مساحات التطابق
واالفتراق بين المفهومين  .فالمقصود( بالمعايير) مبدئيا ً تلك الضوابط الرسمية
التي تضعها السلطة و(باألعراف) تلك الضوابط التي يتبناها المجتمع .فمن طبيعة
المعيار أن يكون صادرا ً من سلطة خارجية .وبالتالي يكون في الغالب ذا طبيعة
قسرية  ،فالغريب في مجتمع معين تجده يحترم قواعد وسلوكيات ذلك المجتمع
ويسايرها في الغالب بالتكلف ودون اقتناع تجنبا ً للعقوبة المتوقعة والضغط
االجتماعي .ومن مقتضيات هذا التعريف إن قسرية المعايير تعود في غالبها إلى
حداثة عهدها في المجتمع  ،أوأنها نشأت خارج إجماع ذلك المجتمع  ،وأسوأ من
ذلك أن تكون منافية لقناعات ذلك المجتمع.
أما األعراف فهي مجموعة القواعد التي تؤطر أنشطة أفراد مجتمع ما  ،والتي
تم ّكننا من التنبؤ بتصرفاتهم وسلوكهم في إطار معين من الشروط وإصدار الحكم
فيها حسب قيم ذلك المجتمع .وهي بمعنى آخر تمكننا من بناء النموذج
االجتماعي الذي يرجع إليه األفراد في سلوكهم ومعامالتهم الطبيعية فيما بينهم ،
وهذا يعني أن تلك األعراف مح ّل اتفاق بين أفراد ذلك المجتمع .وزيادة على
شيوعها في المجتمع ،فهي تنتقل عبر الزمن من جيل إلى آخر عن طريق
التلقين .ومن مميزات األعراف كذلك أنها منغرزة في الذاكرة الجماعية أو في
منطقة الالوعي لدى األفراد ،حيث تترجم في الغالب إلى تصرفات ذاتية دون
تكلّف فكري .فالزمن عامل مهم في تحويل المعيار إلى عرف نتيجة للتعوّ د
والممارسة ]. [7
ج -اليات صنع القرار.
ان آليات صنع القرار تعاني من أحادية التصور لمفهوم السلطة وما ينتج عنه
من انعدام التكامل بين اإلدارة والمجتمع وهو ما يمكن تسميته باختالل التوازن
بين الذاتية والقسرية  .وقد كان لهذا االختالل أثره في نوعية المحيط الحضري
في المدينة العربية المعاصرة  ،فاالستدامة الحضرية تتحقق من خالل ديمقراطية
صنع القرار باعتماد اإلدارة الالمركزية (مفهوم المشاركة الشعبية)  .التي هي
من اليات التمكين المستدام ]. [5
د -اختالل العدالة االجتماعية.
أهم ركيزة في المنظومة القانونية العمرانية ألي نظام سياسي هي كيفية صياغة
مفهوم العدالة االجتماعية ثم تحقيقها ميدانيا ً  .فالسياسة العمرانية والتخطيط
بمختلف مستوياته وأنواعه وكذا النصوص والمعايير القانونية والممارسات
اإلدارية من المفروض أن تتأسس على هذا المفهوم وترمي إلى تحقيقه.وإذا كان
هذا المفهوم أمرا ً شبه بديهي على المستوى النظري باعتبار أن العدالة
االجتماعية هي هدف كل نظام  ،فإن إنزاله على أرض الواقع ال يحتفظ بالوضوح
نفسه وغاية يصعب إدراكها ،ففي الكثير من الدساتير والمواثيق الوطنية
والدولية تنص المواد القا نونية على أن من حق الفرد الحصول على ضروريات
الحياة المدنية من تغذية وصحة ولباس ومأوى وتعليم وغيرها مما تتعهد
السلطات في سياساتها االجتماعية بتوفيره .ولكنه في تلك البلدان نفسها تكون
الفوارق االجتماعية بين الفقراء واألغنياء هائلة ،تجسدها في الغالب أنماط
السك ن المتنافرة التي تتراوح ما بين القصور والفيالت والعمارات الشاهقة من
جهة  ،وبيوت الصفيح واألكواخ والخيام من جهة أخرى  .وتمثل المدينة بالتالي
المختبر الذي تمتحن فيه نظريات العدالة االجتماعية وتطبيقاتها التفصيلية حيث
تقاس بتوزيع فرص العمل وتوفير المأوى وباقي االحتياجات المتنوعة
والمتدرجة ]. [8
 2-1-2المشكلة الثالثة  :التقدم التكنلوجي المتسارع
على الرغم من التسليم بأن للثورة الرقمية انعكاسات متعددة على المستوى
العالمي  :اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وعمرانيًا وإيكولوجيًا  ،إال أنه
ينبغي الوضع في االعتبار أن تلك انعكاسات نسبية وليست مطلقة  .وأن ذلك
يتوقف على عدة أمور منها  :اإلمكانات والموارد المتاحة في كل مجتمع من
جانب  ،ومدى قدرة المجتمع على التفاعل مع تلك التطورات واالستفادة من
تطبيقات الرقماتية من جانب آخر  ،وما يتطلبه ذلك من إحداث تغييرات بنائية
وثقافية من جانب ثالث .تؤكد معطيات الواقع الراهن على أن ثمة فجوة بين
المجتمعات المتقدمة صناعيًا والتي تمتلك قدرات وإمكانات عالية إلنتاج الرقماتية

ال نحتاج إلى كثير من البراهين لنثبت أن مبدأ القرابة لم يعد يؤثر في المدن
المعاصرة بشكل رئيسي  .وذلك لعدّة عوامل .فقد جاءت المدينة المعاصرة
بنماذج اجتماعية لها بنيات مغايرة جذريا ً لما كانت عليه في التاريخ البشري .
فما يتميّز به المجتمع المعاصر هو تغلّب النزعة الفردية  ،وانحالل العائلة أو
انكماشها  ،واعتماد التوزيع الطبقي االقتصادي في التفريق  ،وهيمنة سلطة
الدولة على الحياة الجماعية وذلك كله صور لغياب القرابة  .ومن جهة أخرى من
الصعب تقصّي األسباب التي أدت إلى غياب مبدأ القرابة في التمدن العصري
وذلك لتعددّها وتداخلها  .فالتقدم التكنولوجي أدّى إلى تغيّر عالقات العمل
واالعتماد على اآللة بدل التآزر البشري  .كما أن ازدياد اإلنتاج أدّى إلى نشأة
المجتمع االستهالكي وذلك بدوره أدّى إلى الطبقية.
ان العمران العصري تجسيدً
مباشر لعدم االستدامة االحضرية من خالل غياب أو
ً
ضعف قيم القرابة والجوار والتكافل االجتماعي والتفريق بين الجنسين .فقد حل
محلها قيم مبنية على أساس تمجيد الطبقية واالستقاللية الفردية المبني على
أساس الحرية والمصلحة الفردية من ناحية أخرى .وقد تجسد ذلك في إعادة
تنظيم المدينة إلى أحياء سكنية ومناطق بحسب الدخل الفردي والمكانة ،
وانتشار نزعة التكسب والتنافس مع االخرين في البناء ،والميول إلى البناء
الفردي المنفصل عن الجماعة نمطا ً وموقعا ً. [5] .
بنا ًء على ماتقدم يجد البحث ان المدينة العربية المعاصرة امتازت ب:
 غلبة المعطيات المادية ضمن مفردات العصر الحاضر على المعطياتالروحية.
 تغير مفهوم المكان في المدينة المعاصرة من خالل هيمنة الجانبالمادي على الجانب المعنوي.
 انفجار تقني احدث انفجارا ً مماثال في المدينة. تحول المنظومة القيمية  ،اذ استبعدت القيم الربانية وقيم الدين وحلتمحلها قيم قسرية للسلطة المركزية.
 غياب او ضعف قيم القرابة والجوار والتكافل االجتماعي والتفريقبين الجنسين.
 ظهور قيم تمجيد الطبقية واالستقاللية والمصلحة الفردية. 2-1-2المشكلة الثانية :أزمة السلطة في المدينة العربية المعاصرة.
يهدف البحث ضمن هذه الفقرة إلى إثبات أولوية مسألة السلطة في فهم أزمة
العمران التي تعيشها المدينة العربية المعاصرة  .فبالقياس إلى المباراة الرياضية
 ،نجد أن سبب هذه األزمة ليس غياب مهارات الممارسين أو تبدل األحوال بقدر
ما هو غموض قواعد (اللعبة العمرانية) ورداءة التحكيم  ،فالمدينة فقدت ماهيتها
بسبب اختالل التوازن في توزيع السلطة بين اإلدارة العامة والسكان .ويتجلّى
ذلك من خالل عدة جوانب سلبية في المنظومة العمرانية أهمها( التضخم
القانوني واالزدواجية المرجعية ثم اختالل مفهوم العدالة االجتماعية) . [5] .
 1-2-1-2التضخم القانوني.
أدى االعتماد على القانون إلى تكاثر نصوصه وتفاصيله بشكل يمكن تسميته
بالتض ّخم القانوني  .ولعل أبرز مظاهر هذا التضخم ذلك العدد الهائل من المواد
والمراسيم والملحقات التي تتعلق بالعمران والبناء التي أصبحت منبعا ً للتعقيدات
للموظف اإلداري نفسه  ،ناهيك عن المواطن البسيط .وبذلك يمكن بلورة مشكلة
التضخم القانوني بانها انتجت كم من المواد القانونية بعيدة عن المجتمع
واستدامة بناه من خالل جملة امور اهمها.
اوال  :االزدواجية المرجعية والقانون .
أوضح صورة لهذه المشكلة ما تعانيه المجتمعات الحضرية العربية من تواجد
األضداد في مجاالت الحياة اليومية بين كل ما هو عصري وما هو تقليدي وبين
الشرعي والالشرعي والحكومي والشعبي  ،ففي المدينة العربية المعاصرة كثيرا ً
ما تظهر المفارقة بين األحياء العتيقة واألحياء العصرية واألنشطة التقليدية
مقابل األنشطة العصرية وفي مستوى أدنى بين المسكن التقليدي والمسكن
العصري  ،وتمتد هذه االزدواجية إلى داخل البيوت أحيانا في الشكل تنافس بين
أولوية الفضاءات.
أ -الشرعية والالشرعية في قانون العمران .
أهم مظاهر االزدواجية في المدينة المعاصرة اختالف المفاهيم بين السلطة
والمجتمع .ففي القاموس الرسمي يرتبط مفهوم الشرعية بمطابقة أفعال
األشخاص للمنظومة القانونية التي تستعملها اإلدارة في تسيير المدينة وتوجيه
العمران.أما عند أفراد المجتمع فإن ممارستهم كثيرا ً ما تستند إلى مفاهيم أخرى
مغايرة للتي عند اإلدارة مثل مفهوم الحق في التصرف بالملكية ونفي الضرر
والتعاقد العرفي وغيرها .وينشأ التنافر بين الجانبين حين ال يوجد في المنظومة
القانونية العمرانية مكان لهذه المفاهيم الشعبية ،وفي مقابل ذلك حين يعتبر
المجتمع تلك القوانين الرسمية مجرّ د عائق إداري يتخطاه األفراد كلما سمحت
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وتسويقها ،والبلدان النامية والتي تستهلك هذه المنتجات  .كما أن هذه الفجوة
تزداد اتساعًا داخل البلدان النامية ذاتها بين األغنياء الذين يمكنهم اقتناء
واستخدام منجزات الرقماتية  ،والفقراء الذين يفتقرون لإلمكانيات المادية
والمعرفية التي تمكنهم من االقتناء واالستخدام أو أي منهما .األمر الذي يعمق
آثارا سلبية
من حدة التناقضات والفروقات الطبقية واالجتماعية  ،ويعكس
ً
عديدة  .ومن جانب آخر  ،فإن الفجوة تزداد اتساعًا أي ً
ضا بين المجتمعات
الحضرية العواصم والمدن الكبرى  ،والمجتمعات الريفية على مستوى البلدان
النامية بصفة عامة ،وذلك فيما يتعلق باستخدام تطبيقات الثورة الرقمية ،
باعتبارها أكثر المجتمعات انفتاحًا على التغيرات العالمية  ،األمر الذي ينتج عنه
آثارا عديدة في البنى االجتماعية والثقافية الحضرية  ،ومن ثم تغير أساليب
ً
المعيشة لبعض الفئات االجتماعية الحضرية ،وكذلك المسكن من حيث مكوناته
واستخداماته  .غير أن هذه االنعكاسات ذاتها تتباين من حيث درجاتها ومعدالتها
من طبقة اجتماعية ألخرى  ،ومن سياق اجتماعي وثقافي آلخر.
المحور الثالث  :االستدامة الحضرية في المدينة المعاصرة
 - 2امكانات تحقيق االستدامة الحضرية في المدينة المعاصرة في ضوء
العمران االسالمي.
 1-2التضام (التراص) كأنموذج جديد لالستدامة في التخطيط والتصميم
الحضري
يؤكد مفهوم االستدامة على التخطيط الحضري المتضام وذلك للتخلص من
المشاكل التي تعاني منها المدينة بسبب االنفصال الفيزياوي لمكوناتها ،مما
يؤدي الى زيادة استهالك الطاقة والمصادر الطبيعية وزيادة تلوث البيئة ومشاكل
النقل والذي يكون السبب في فقدان الحيوية الحضرية  ،اذ اصبحت المدينة
المعاصرة بسبب التطور التكنولوجي ودخول عنصر السيارة واعتبارها من
ضروريات الحياة مما ادى الى الفصل الواضح بين مكونات النسيج الحضري
وهذا السبب الرئيسي في فقدان المدينة خصوصيتها وطابعها المعماري بحيث
استمرارا طبيعيًا النعكاس المقومات البيئية المناخية واالجتماعية.
التمثل
ً
بالرغم من إن المناخ العامل األكبر الذي يشكل الحياة اليومية في المجتمعات
المحلية ضمن األقطار العربية.وكحماية من البيئة كانت اغلب المدن التقليدية
ذات نسيج متراص ،حيث إن النسيج الحضري محكوم بكتل المباني والعدد
المحدود من الفضاءات العامة والخارجية المغلقة(عمارة االنفتاح نحو الداخل ).
إذ يؤمن التراص دعم مادي للمجتمعات المحلية من خالل عكس البنية
االجتماعية القوية والشبكة المعقدة من األنساب وصلة القربة ،أما في وقتنا
الحاضر فان اغلب مدن العربية صممت باعتماد الحركة المدنية وأسلوب الحياة
األمريكية (النموذج االوروامركي) والتي تناقض ماضيهم بصورة كاملة]. [2
ان التضام في المدينة يمكن ان يترجم بطرق مختلفة ولكن المقياس الشائع هو
الكثافة السكنية العالية ولهذه الفكرة عالقة بمفهوم االيكولوجيا الحضرية ،اذ
يحقق متطلبات ذلك المفهوم من خالل الحفاظ على البيئة الحضرية وتكاملها عن
طريق خلق بيئة حضرية بأستعماالت متعددة وبالتالي تقليل مجمل التأثيرات
السلبية على النظام البيئي الكلي .حيث يكون التعريف االشمل للتضام هو قضايا
متنوعة تتداخل فيما بينها لخلق بيئة افضل للمستخدمين.والمبادئ االساسية
للتجميع المتضام هي:
 التقارب في مختلف استعماالت االرض.
 تكامل استعماالت االرض والتقليل للحد االدنى من االرض المكشوفة.
 التجمع حول فضاءات حضرية مصغرة.
 تحقيق اقل اختراق واقل نقاط تقاطع حركي للسيارات مع ضمان
الطرق الثانوية للتجميعات المختلفة.
 تكامل الوحدات السكنية مع خدماتها االجتماعية واالقتصادية،
وتجميع هذه الخدمات يؤلف المنطقة السكنية بأكملها.
 2-2المعالم االسالمية في تخطيط معايير التخطيط العمراني االسالمي المستدام
:
اوال  :تخطيط المدينة :
يتأثر الهيكل العام في المدينة اإلسالمية بنوعين من القرارات األول متعلق
بالحكام (القادة و األمراء) و الثاني متعلق بالقاطنين حيث يؤثر النوع األول من
القرارات على تحديد موقع المدينة واختيار موقع المسجد الجامع الرئيس لها
ودار األمارة وتحديد محاور الحركة الرئيسة التي غالبا ما تنطلق من مركز
المدينة نحو بواباتها الرئيسة  ،أما النوع الثاني من القرارات فتظهر بوضوح في
األحياء السكنية ويكون هذا النوع من القرارات مرتبطا ً ومتأثرا ً بالتعاليم الدينية
و األحكام الشرعية ]. [17

 -1اتباع طوبوغرافية االرض في تخطيط المدينة :
اهتم المسلمون بتحريات طبوغرافيه االرض الختيار موقع المدينة ،كإختيارهم
الطراف الباديه ببنائها كحصون ومعسكرات ،لكونها قريبة من الماء وال يفصل
بينهم بحر او ماء لحماية انفسهم بالصحراء ،ولم يقوموا بإحاطتها باالسوار
المنيعة والقالع الحصينة ،اما الحقًا فقد تم حفر الخنادق وبناء االسوار المتعددة
واالبراج الكثيرة]. [12
 -2تجنب اختيار وتطوير المواقع الغير مناسبة(جلب المنافع للمدينة) :
حرص المسلمون على ان يكون الموقع المختار صحي ًحا خاليًا من الحشرات
وغير موبوء وان يكون مناظره مما ترتاح له النفس .وراعى المسلمون عند
تشيد المدن الشروط البيئية ،فمثال تكون المدينة في أماكن مرتفعة وعلى نهر
جار عذب لمد المدينة بالمياه الالزمة فضال عن الحركة التجارية الى داخل
وخارج هذه المدينة فيما يساعد على نموها وازدهارها ،كما كانت ذات أسوار
محصنة وبوابات]. [12
 -2الحد من االثار البيئية الناتجة من وجود المباني :
كانت هنالك مباديء قام عليها تخطيط المدينة االسالمية وفق القاعدة الشرعية
(ال ضرر وال ضرار ) انعكس ذلك في تحطيط المدينة االسالمية حيث تم توقيع
وعزل مناطق الصناعات عن المدينة لما تسببه من ضرر بيئي وفي حالة
االستعمال المختلط فيتم إعطاءاألولوية للنشاط األصلي سواء كان سكنيا أو
صناعياولكن الترجيح يكون لمصلحة سكان المدينة على مصلحة األنشطة
الصناعية كما تم إبعاد األسواق عن األحياء السكنية وتوزيعها توزيعا نوعيا
بحيث يخصص لكل حرفة سوق خاص بها وعزل الحرف والصناعات التي تنتج
عنها أبخرة أو أدخنة ]. [12
ثانيا  :الشوارع وحركة المشاة :
 حماية وتصنيف الطرق بحسب االستخدام و تحقيق الخصوصية لمنع دخولالغرباء
البيئة السكنية ذات طابع إنساني تكون األولوية في األهمية لحركة السابلة  ،وال
تالئم في معظم مقاطعها حركة العربات التي تجرها الحيوانات و حركة تلك
الحيوانات نفسها كالجمال و البغال و غيرها  .كما يمكن تميز النظام المتدرج
للفضاءات المفتوحة (المرتبطة بشبكة الحركة) والفصل الواضح بين المجال
العام و الخاص الذي يساعد في تحقيق المتطلبات االجتماعية  ،الحضارية و
الدينية للمجتمع ومن أبرزها عامل الخصوصية ". [17] "Privacy
وتمتاز منظومة الحركة في المدينة التقليدية بتدرجها من األزقة الضيقة
المتعرجة التي تربط بين الوحدات السكنية إلى شوارع اكثر عرضا ً رابطة
لها مع منطقة المسجد وشارع السوق الذي يكون الشارع االعرض للمدينة
 ،واألزقة السكنية غالبا ً ما تكونت من مساحات غير منتظمة األشكال ال يقل
عرض اقل جزء منها عن سبعة اذرع في المناطق التي تعتمد ركوب اإلبل
لالنتقال بين أجزائها وهذا ما حدده الرسول (ص) في حالة االختالف والتي
وجد انه يساوي  250 – 220سم  ،أما في المناطق التي ال تعتمد ركوب
اإلبل في تنقلها ومنها مدينة بغداد فان عرض بعض األزقة يقل عن ذلك
كثيرا ً]. [16
 التشويق واالثارة بوجود المشاهد المنظورية المتغيرة التي تم تحقيقهاباالنعطافات المتغيره للزقاق والتي تبعد الرتابة والملل  .منظومة الحركة في
النسيج الحضري للمدينة العربية اإلسالمية اعتمدت على تحقيق اإليقاع الحر
لحركة السابلة بواسطة فضاءات حركة وأخرى ساكنة ترتبط بفضاءات اتجاهية
مع انحرافات وتكسرات لمسار الحركة تعمل على تغيير البؤر البصرية بما يعطي
اإلحساس بقصر المسافة ] . [16كما اعتمدت فكرة الحركة في النسيج الحضري
للمدينة اإلسالمية على تحقيق اإليقاع السريع الحر لحركة السابلة في األزقة
والشوارع عن طريق ظاهرتي التضاغط والتخلخل باستعمال فضاءات حركة (
)Dynamicاتجاهية وفضاءات ساكنة) (Staticغير اتجاهية مرتبطة
بمجموعة من الفضاءات االتجاهية الرابطة ] . [16كما في الشكل ()1
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شكل ( )1االشكال غير االتجاهية تولد مجاالت
حركية اتجاهية مما يعطي الحركة انسيابيتها ][16
.

 توفير نظام حركة مريح للمشاة باستخدام المعالجات البيئيه: إالحساس باأللفة واألمان حيث إن تعرج األزقة يجعلها مقسمة إلى أجزاءمغلقة المطل أي مقفولة المنظر بما يوفر للسابلة حالة سيكولوجية توحي بقصر
المسافة التي عليه أن يقطعها وذلك بتنسيق تجزئة الزقاق إلى نقاط بؤرية كجامع
أو شنشول أو مدخل لبيت ]. [16
 تراجع األبنية عن الشارع في الطوابق األرضية في حين تبرز األدوار العلياباتجاه الشوارع ،ويتحقق من ذلك االستفادة من الفراغ العلوي في زيادة مساحة
المبنى وتوفير الظل للماره للحماية من الظروف المناخية]. [10
 ضيق الشوارع وتعرجها ساعد في قلة تعرضها ألشعة الشمس المباشرةخاصة مع ارتفاع المباني ومنع تسرب االتربة كما ان توجيه شوارع المدن في
المناطق الحارة من الشمال إلى الجنوب حتى ال تتعرض واجهات المباني
والطرق ألشعة الشمس وحتى ال تكون عمودية مع حركة الشمس الظاهرة.
وهذا ما يجعل الشوارع تكتسب ظالال طول النهار واكتسابها الرياح الشمالية مع
نسبة التظليل العالية في هذه الشوارع  .وتميزت الشوارع الضيقة بأنها تنتهي
بأماكن واسعة قليال تقوم بدور الفناء وتعمل على تخزين الهواء المعتدل البرودة
في الليل وتمنع تسربه مع أول هبوب للرياح].[10
 اتباع وسائل لتغطيةالشوارع التجارية واستخدام السباطات (القناطر) أوالبروزات لحماية الشوارع والمحالت التجارية من حرارة الشمس والمطر،
وشاع هذا االسلوب المعماري بالمدن االسالمية ،وعرفت السقائف واستخدم في
تسقيف الشوارع االسقف الخشبية كما في القاهرة أو باالقبية كما في االندلس
وحلب .والسباطات هي عبارة عن ممر مسقوف بين دارين ويمثل جسرا معلقا
يعلو فراغ الفناء أو الشارع بين منزلين متقابلين و تساعد السباطات في تظليل
االفنية و الشوارع كما أنها تساعد على تحريك الرياح تحتها بفعل قوة
ضغطالرياح الشمالية الشرقية خاصة اذا كان الممر أو الشارع يفضي الى فناء
واسع في الغرب  .وقد ساعد تظليل الشوارع الى خفض درجة الحرارة بمقدار(
4درجات ].[10
خلق جومن التالف والعالقات االجتماعية وتوفير األمان لألطفال ولكبارالسنوالمقعدين ،وتأمين حرية الحركة :من خالل استخدام الساحات والفضوات
والشوارع التجارية والتي كانت توفر اماكن للقاء والتواصل االجتماعي فقد كانت
الشوارع التجارية من اهم العناصر التخطيطية التي ارتبطت بالسكان في المدينة
االسالمية ،ومن اهم العناصر المكونة للتراث الحضاري للمدينة اإلسالمية
القديمة لما كان لها من صفة االستمرار والنمو العضوي  .تبلور نظام تخطيط
تطورا واض ًحا بتطور عمران
االسواق وعمارتها في العصر العباسي وتطور
ً
المدن االسالمية بعد ذلك].[10
ثالثا  :نسيج المجتمع والكثاقة السكانية :
 تحقيق نسيج سكاني كثيف للحد من التوسع العمراني :ويحقق النسيج المتضام (المتراص) الكثيف كثافات سكانية و إسكانية عالية
وتقارب مكاني مما يحمل مضامين إيجابية تنعكس في وقوع الخدمات في مركز
المحلة ضمن مسافة المشي المقبولة لسكانها وفي الترابط االجتماعي عالوة
على التجاوب مع المتطلبات المناخية]. [17و يالحظ في النسيج التراثي إن
الكثافة الحضرية البصرية هي السمة المميزة لهذا النسيج إما الكثافة السكانية
فتكون عرضة للتغير و التذبذب في المراكز التاريخية للمدن .يشمل هذا النسيج
عالقة األبنية بعضها ببعض و عالقة هذه األبنية مع الفضاءات الحضرية
المحيطة وشبكة الحركة ويكون هذا النسيج على أسس المقياس و نسبة الكتلة
إلى الفراغ ]. [17
 المساواه والتجانس بين طبقات المجتمع  :من خالل التاكيد على وحدة الجواروالتكافل االجتماعي
رابعا  :استعماالت االرض :
 التنوع والغنى ضمن وحدة في التشكيل :بسبب األحكام الفقهية الخاصةباستعماالت األرض في توزيع عناصر معينة بشكل متوازن على النسيج
الحضري كالمساجد التي يمكن رؤية تأثيرها في مستوى المخطط أو في مستوى
المشهد الحضري والمحلة السكنية والساحات العامة والشوارع التجارية .
 اعتماد مبدأ الخصوصية في توزيع الفضاءات :من خالل التدرج الفضاءي منالعام الى شبه العام ثم الخاص االماكن العامه في المدينة  :وهي التي تقع على

جانبي الشارع التجاري للمدينة وتشمل االسواق المركزيه للمد ينة ،و المتاجر
الكبرى المغطاه والمكشوفة ،و ورش المهنيين والمساجد الكبرى ومجموعات
االسواق المتخصصه ،و الحمامات ،ومايليها  .االماكن شبه العامة  :وهي التي
تقع على جانبي نصف الشوارع المركزيه لالحياء المختلفة والتي تتفرع من
الشارع الرئيسي التجاري للمدينة وتشمل االنشطة التجارية والحرفية للحي
ومساجده وحماماته ومقاهيه ويتخللها بعض الدور والمساكن اما االماكن شبه
الخاصة  :وهي التي تقع على امتداداالزقة والمسالك المسدوده الضيقه أو
المنعطفات والتي تتفرع من الشوارع المركزيه لالحياء وتشمل المباني السكنيه
التي تتميز بواجهات مبانيها قليلة االرتفاع والفتحات ]. [10
ً
تخطيطا واجتماعيا:
 سيادة نظام المحلة السكنيةتعتبر المحلة السكنية من المكونات الحضرية المميزة في المراكز التاريخية
للمدن العربية اإلسالمية ولها مميزات عديدة كالتجانس المرتبط بالوجود الديني
واألسري واالقتصادي واالجتماعي و أيضا هناك ميزه تفقدها المدن غير العربية
وهي عدم االندماج وااللتحام بأي مدن مجاورة ]. [17
خامسا  :الالستدامة البصرية (التلوث البصري ) :
تحقق االنسجام في المشهد الحضري من خالل عدة عوامل من اهمها :
 المقياس االنساني : Human Scaleوهو احد أهم السمات المميزة للمناطق القديمة والذي يعطي الشعور
بإنسانية الفضاء ،فتأتي الكتل والمباني ذات ارتفاعات متوسطة وكذلك حجم
الفراغات المختلفة .ويظهر بوضوح على مستوى حجوم الفضاءات واألبنية
فيها فمقاطع األزقة وأبعادها وارتفاعات المباني كلها متناسبة مع حجم
اإلنسان ومتجانسة مع بعضها بحيث اليمكن تمييز عناصر أو مباني صرحية
مهيمنة في نسيجها الحضري عدا البوابات الرئيسية للمدينة والمنائر
والقباب .بصورة عامة فان معظم قطاعات المناطق وفراغاتها تحمل صفة
المقياس الحميم ( )INTIMATE SCALEالتي تنعكس بطبيعة الحال
على قوة العالقة بين روادها وقاطنيها ]. [15
 عنصر المفاجأة والتشويق  :إن تخطيط المدينة العربية التراثية ال يسمحبتكوين مشهد مستمر لمسافة طويلة فالطريق الذي يتغير اتجاهه بزوايا
مختلفة يعطي أثرا ً تتابعيا ً للمشهد من خالل االنقطاع و التواصل في انكشاف
المشهد بصورة مستمرة حيث نالحظ أن مواد البناء و االرتفاعات و النسب
هي متساوية و متناسقة للمدينة على نح ٍو عام تقريبا ً إال أن تغير زاوية
الطريق و في كل مرة وما يترتب عليها من تغير زاوية سقوط أشعة الشمس
عليها في كل مرة وتغير الظل و الضوء يعطي شعورا بتجدد المشهد في كل
مرة بعد المرور من التواء إلى آخر في منتصف الطريق مما يجد عنصر
المفاجأة لدى المتلقي ]. [17
 وحدة المعالجات المستخدمة مع التنوع: VARIETY
ساعدت وحدة المعالجات المستخدمة في مباني المناطق القديمة على إضفاء
مظهرا ً موحداً للكتل البنائية سواء" في االرتفاعات أو مواد البناء وطبيعة
األلوان والتجانس بين المفردات التصميمية ومعالجة الواجهات والفتحات وعلى
الرغم من اختالف ملكية أراضي ومباني تقاسيم البلوكات البنائية ،والتتابع
الزمني لبناء تلك التقاسيم إال انه يتكون لدى المتردد علي تلك المناطق انطباعا ً
بصريا ً بوحدة التكوين البنائي ،وكأن تلك المباني تم بنائها في فترة زمنية واحدة
أو أنه سبق تصميمها ليتوحد تشكيلها لتلك الدرجة.وتبرز من تلك الخاصية
شعورا ً بأن الكل يعمل في إطار مضمون واحد" مما له تأثيرا ً في طبيعة العالقات
داخل المجتمع ،فتصبح االستقاللية تعمل في إطار مشاركة الجميع في الحقوق
والواجبات فيسهم ذلك المفهوم في تكوين المجتمع المترابط والمتماسك ]. [15
 االيقاع : Harmonyاإليقاع في نسيج المناطق القديمة يكون بشكل تلقائي فيتسع الفضاء مرة
ويضيق مرة اخرى ويكون مستقيما أو بشكل منحني وينفتح مرة وينغلق مرة
ليكون بذلك مناطق توقف واحتواء .ويعمق اإليقاع المنتظم الشعور بأهمية دور
كل جزء في تشكيل المنظومة الكلية واالهتمام باختيار التفاصيل وموضعها في
التشكيل وعالقته النسبية ،مما يخلق شعور اجتماعي بأهمية وقيمة األداء
الجماعي و مدى أهمية دور الفرد  -مهما كان حجمه -في محصلة عمل
المجموعة].[15
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سادسا ً  :معالجة الظروف المناخية :
حققت المدينة االسالمية اعلى مستويات التفاعل مع البيئة واستغالل موارد
الطبيعة بالصورة المثالية تجلت في
 كفاءة المبنى في تقليل الطاقة  ،تقليل االنبعاث الحراي  ،معالجة التلوثالضوئي  ،التقليل من مياه الصرف  ،الحماية من اشعة الشمس تحققت من خالل
معالجات تصميمية على مستوى تخطيط المدينة والمبنى المنفرد وصوال
للتفاصيل االنشائية البسيطة ومن اهم هذه المعالجات :
 التوجية نحو الداخل للحي والمسكن فظهرت المباني الملتحمة والنسيجالمتضام.
 الشوارع الضيقه مع االفنية الداخلية المفتوحة وتوجيهها باالتجاه الشماليالجنوبي .
 تعريج الشوارع وتفاوت ارتفاعات البناء مما يكون الظالل ويخفض درجةالحرارة .
 مواد بناء ذات عزل حراري جيد كالطوب اللبن وبناء جدران سميكة. استخدام القباب للحماية من اشعة الشمس بصورة اكثر من السطوح المستوية.
 وضع المزروعات ونوافير المياه في االفنية الداخلية . استخدام البروزات والقناطر والشناشيل والتفاوت في ارتفاعها لتكوين الظاللوتسقيف الشوارع .
 الجدران المصمته والمتالصقه وقلة الفتحات وان استخدمت تكون ضيقة منالداخل واسعه من الخارج لتوسيع زاوية الرؤية ومنع االشعة المباشرة من
الدخول .
 نسبه ارتفاع الشارع الى عرض المبنى تصل  1:2واحيانا  1:4فتمنع اشعهالشمس المباشرة .
 االستفادة من الطاقه الشمسية في الغرف المحصصة لالشغال الشتوي وخزنواالطاقة في الحيطان والسقوف وجعلت التدفئة في الشتاء تتم في الحجرات
المستعملة للسكن والنوم فقط من اجل االقتصاد بالطاقة .
 استحدام مالقف الهواء وهي فتحات في االسقف تمثل مدخل للهواء يدفع الىداخل الغرف ليخرج من الفناء الداخلي التمام حركة الهواء ]. [12







االستنتاجات :
.II
إن السبيل لتحقيق الحياة المستدامة يكون من خالل إعادة التفكير
على وفق اإلسالم  ،أي استعادة المبادئ والقيم اإلسالمية برؤية
جديدة.
االستدامة الحضرية للمدن المعاصرة تتحقق من خالل ديمقراطية
صنع القرار باعتماد اإلدارة الالمركزية (مفهوم المشاركة الشعبية).
حققت المدينة االسالمية اعلى مستويات االستدامة عبر التفاعل مع
البيئة واس تغالل موارد الطبيعة بالصورة المثالية تجلت في عدة
معالجات.
يمكن اعادة توضيف المبادئ المستدامة ضمن العمران االسالمي
للنهوض بمدن اليوم ومعالجة مشاكلها.
يمكن االستفادة من المقارنة التي اوجزها البحث كاستنتاج الهم
امكانات االستفادة من مبادئ العمران االسالمي في تطبيقات
االستدامة الحضرية – الجدول (.)1
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جدول ( )1يوضح استدامة التخطيط العمراني وفق معايير االستدامة (المصدر  :الباحثين )
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إنشاء وحدة ريادية إلنتاج الغاز الحيوي في مزرعة فدك
كفاح عبد الحسين فياض* ,ضياء جليل حسين ,طه مجيد لفته ,إسماعيل دمحم عبود ,وليد موفق داود,
مضر هاني محمود ,دمحم ذنون جاسم

الخالصة  -يبين البحث مراحل إنشاء وتقييم وحدة ريادية لعملية الهضم الالهوائي او
التخمير ذات منشأ صيني ألول مرة في العراق كنموذج مكننا من اإلنتاج واالستخدام
المستدامين للغاز الحيوي من روث الماشية المخلوطة بنسبة من بقايا حصاد المزروعات
المتوفرة في (مزرعة فدك التابعة للعتبة العلوية المقدسة -محافظة النجف االشرف)
لتأمين طاقة متجددة رخيصة للطهي واإلنارة و الكهرباء مع إنتاج سماد عضوي كمحسن
للتربة ذو مواصفات متميزة.
ولتحقيق هدف البحث تضمن العمل مرحلة بناء هاضم الهوائي ( مفاعل تخمير) من
الكونكريت المسلح تحت األرض بلغ حجمه (81م )3مع حوض إدخال وإخراج المواد
لتلبية المتطلبات الفنية المحددة كمقاومته للماء وتسرب الغاز وتحمل سنوات من
االستخدام .تم ربط انابيب الغاز من الهاضم الى الموقد ،مقياس الغاز و إلى غيرها من
المعدات مع اختبار نضح المياه والغاز قبل عملية تحميل الهاضم بالمواد االولية .يدفع
الغاز بعد المعالجة إلى ثالثة خطوط تشمل طباخ ذو شعلتين  ,مصابيح ( لوكس) مزودة
بقداحة الكترونية ,و مولدة كهربائية صينية تعمل بالغاز الحيوي بقدرة ( 8011وات ).
بلغ تركيز مواد التغذية في الدفعة األولى ما بين  .%1-6دلت النتائج على إن معدل إنتاج
المنظومة من الغاز الحيوي يبلغ (8 - .01م 3لكل م 3من حجم الهاضم) مع إنتاج )-50
 )01كغم يوميا من السماد العضوي الرطب من المواد الصلبة التي انتهى تحللها.
الكلمات الدالة  -هاضم كونكريتي ,حامل الغاز ,مولدة الغاز الحيوي
Abstract - The present research shows the construction of the
first 81m3 scale Chinese anaerobic digestion pilot plant in Iraq
from the treatment of cow slurry which was available at Fadak
farm (belongs to the Imam Ali Holy Shrine) to produce cheap
renewable energy for cooking , lighting and electricity
generating. A valuable digested residue can used as liquid
fertilizer and soil conditioner.
To achieve the objective of this research, a reinforced concrete
digester constructed which consists of removable type glass fiber
reinforced gas holder, and inlet and outlet chambers to meet
specified technical requirements for it to be water and gas tight
unit to function properly and to withstand years of use. Gaspiping systems (from digester to the stove, gas gauge, etc.) was
installed and test for water and gas tightness has been done
before the actual loading of the digester. The biogas was pumped
after special treatment to the biogas stove, lamps and electric
generator (8011W).
The concentration of initial feeding materials was 6 - 1%,
therefore, the results shows that the gas production rate based
on that each cubic meter of raw material was (1.0 – 8.1) m3 of
gas per day and (50-01) Kg digested residue as liquid fertilizer
and soil conditioner.
Keywords -Reinforced Concrete Digester, Gasholder, Biogas
Powered Generator

 .Iالمقدمة
تحظر معظم بلدان االتحاد األوربي التخلص من النفايات بدون معالجة
المتالكها محتوى طاقي .لذلك تم التعاون بين المؤسسات الصناعية والبلديات
والشركات الخاصة لجمع النفايات لالستثمار من خالل طرق مبتكرة وتعاونية
لمعالجتها .أعتبر الغاز الحيوي الحل األفضل لتدوير النفايات العضوية و
مصدرا للطاقة العالمية لتعدد جوانب استخدامه وذلك بعد ترقيته وصوال إلى جودة
الميثان الطبيعي .المواد األولية الداخلة في العملية إما نوع واحد أو مزيج من
النفايات العضوية مع توفير معايير مهمة لمعدالت اإلنتاج األمثل مثل درجة
الحرارة ونسبة الرطوبة وغيرها من المعايير االقتصادية ،وخاصة عند الدخول في
تقنيات ترقية الغاز الحيوي الخام ].[6], [0
حقق تحويل روث البقر إلى غاز الميثان الحيوي عن طريق الهضم الالهوائي
نجاحا بحيث أصبحت ماليين األبقار في الواليات المتحدة قادرة على إنتاج مائة
مليار كيلووات ساعة كهرباء ،أي بما يكفي إلمداد ماليين المنازل بالطاقة في
بعض أنحاء الواليات المتحدة] [1وعالوة على ذلك ،تم خفض مقدار كبير من
غازات االحتباس الحراري الن الروث المتروك للتحلل يطلق عادة نوعين
أساسيين من الغازات والتي تسبب تغير المناخ العالمي وهما  :ثاني أوكسيد
النيتروز والميثان حيث يرفع األول درجة حرارة الغالف الجوي  692مرة بينما
الثاني  60مرة أكثر من .[7]–[4] CO6
أدت الظروف األمنية الصعبة في العراق إلى انعزال العديد من القرى
والتجمعات السكانية وحرمانها من الحصول على الكهرباء وعلى الخدمات
أألساسية لذا أصبح من الضروري دعم هذه المجتمعات وتحسين مستوى معيشة
أفرادها من خالل توظيف الموارد المتوفرة محليا وخلق فرص العمل وتطويع
تكنولوجيا معالجة النفايات العضوية المنزلية والزراعية للوصول إلى إدارة
متكاملة لهذه النفايات من خالل إدخال تكنولوجيا إنتاج الغاز الحيوي لتوليد الطاقة
المستدامة واألسمدة العضوية .ومن اجل ذلك أنشأت وزارة العلوم والتكنولوجيا
متمثلة بدائرة الطاقات المتجددة وبالتعاون مع كل من العتبة العلوية المقدسة في
محافظة النجف االشرف والسفارة األمريكية في بغداد متمثلة بالبروفيسور توماس
هنري كولهان (ضمن برنامج التوعية حول استخدامات الطاقة المتجددة) على
تمويل مشروع ريادي تضمن بناء وتشغيل منظومة هضم الهوائي سعة  01م 1في
مزرعة فدك التابعة للعتبة العلوية المقدسة إلنتاج الغاز الحيوي كطاقة متجددة
وتوليد السماد العضوي ].[9], [1
تم في هذا المشروع إنتاج الغاز الحيوي من تخمير المخلفات العضوية الرطبة
المتوفرة في المزرعة في مفاعل كونكريتي مسلح تحت األرض بمعزل عن الهواء
بفعل البكتريا و توفير الظروف المالئمة لهذه البكتريا للقيام بوظيفتها الحيوية
الطبيعية لهضم المخلفات وتفكيكها  ,الغاز الناتج ال يسبب لدى استخدامه أي تلوث
للبيئة حيث يستخدم في الطهي واإلنارة وتشغيل مولدة كهربائية تعمل على الغاز
الحيوي بقدرة ( 0511وات ) .ما يتبقى من عملية الهضم وإنتاج الغاز الحيوي هو
سماد عضوي مخمر يعمل على رفع إنتاجية األرض الزراعية ].[01

81

_________مجلة المهندس__________________________________ JMISE 051 (0) 01-61آذار ________ 6102

استعمل االسمنت والرمل والحصى كمادة خرسانة للبناء بنسب خلط
( .)1:1:0تضاف الخلطة الخرسانية إلى الفراغ بين القالب الخارجي والداخلي
وبسمك 61سم بمساعدة جهاز الهزاز  .concrete vibratorتم تعليم فتحتي
دخول وخروج المواد بواسطة أنبوب  PVCقطر  2انج وطول 11سم ثم تم تسليح
قالب القنطرة  .Vault mouldتم تجميع قالب عنق الهاضم الداخلي والخارجي
مع إضافة المشبك بينهما لغرض التسليح مع تركيب ثم صب الحلقة النهائية للعنق
(الشكل .)0
رفعت القوالب الفوالذية الخارجية للهاضم بعد ثالثة أيام من عملية البناء
والمباشرة بترميم الهيكل الخرساني من ما يسمى ( التسويس) مع بناء عمودين
داخل المفاعل من البلوك الكونكريتي أبعاده ( 121×011×051ملم ) إلسناد
العنق من الجهة المقابلة ألنبوبي إدخال وإخراج المواد .تم طالء المفاعل
بمستحلب البتيومين وتغطية المفاعل بطبقة من بولي كلوريد الفينيل  PVCثم دفن
الهاضم بالتراب لتأمين درجة حرارة تشغيل ثابتة.

ساهم هذا العمل في تنمية القدرات لتصميم وتصنيع وتركيب جيل من
المخمرات الالهوائية باالستفادة من المواد الموجودة في السوق المحلي تمتاز
بالكفاءة و قلة الكلفة ،قابل للتطبيق ,ذو اعتمادية ,و قابل للتكرار في المزارع
األخرى ,بمقدور المزارع دفع تكاليف اإلنشاء و قابل للتسويق ومجدي اقتصاديا .
 . Iمراحل تركيب وبناء المنظومة
تضمن المشروع إنشاء المكونات الرئيسية التالية ]:[06], [00
 )0مفاعل الهضم الالهوائي والذي يعتبر بمثابة مفاعل للتخمير باستعمال
قالب فوالذي.
 )6حوض الدخول ( تغذية المواد األولية) ,حوض الخروج (المتبقي من
عملية التخمر) وغطاء المنظومة .
 )1خزان لتجميع الغاز الحيوي باستعمال قالب العنق الفوالذي بهدف تجميع
اكبر كمية من غاز الميثان.
بعد االنتهاء من تركيب وبناء منظومة إنتاج الغاز يجب إمرار الغاز على
مرشحات إلزالة الرطوبة والكبريت بهدف تنقيته و توصيله إلى معدات االستهالك
مع تقييم معدل استهالك الغاز في كل معدة ].[04], [01
وفيما يلي المراحل العملية إلنشاء الوحدة الريادية :

سادسا  -بناء أحواض دخول وخروج المواد مع غطاء المنظومة
بعد االنتهاء من رفع قوالب الهاضم الداخلية تم بناء حوض تغذية الوحدة
بطول  19سم وعرض  11سم وارتفاع 20سم من مادة الكونكريت والطابوق
والبلوك .وتعتمد طريقة إيصال المواد إلى منظومة الهضم على أساس نظام تغذية
– الدفعة .تم بناء حوض للمواد الخارجة عن عملية الهضم بطول 011سم
وعرض 91سم وارتفاع 97سم .تجفف المواد المخمرة الخارجة من الحوض
لغرض استعمالها كسماد او رشها مباشرة فوق األرض الزراعية .تم بناء غطاء
الهاضم من مادة الخرسانة المسلحة باالستعانة بخمسة قوالب فوالذية .بدأت بعدها
مرحلة فحص الهاضم من التسرب بملئه بالماء وتركه لمدة يومين لمالحظة أية
تشققات في الجدران ليتم معالجتها الحقا بعد سحب المياه ان وجدت.

أوال  -اختيار الموقع وتحضير مستلزمات البناء
شغلت المنظومة موقع مساحته  11متر مربع  .توقف اختياره على القرب من
مصدر النفايات والمياه لتسهيل عملية تغذية المنظومة وعلى ان تكون معرضة
للشمس طوال النهار و بعيدة عن مصدر مياه الشرب .في هذه المرحلة األولية من
البحث ,ال تتطلب عملية تنصيب منظومة 01م 1تعديل للحظيرة الحيوانية حيث
باإلمكان نقل الفضالت بواسطة تراكتور صغير ( متوفر في المزارعة) .المسافة
بين موقع الوحدة ومكان االستهالك  41متر .,وقع االختيار على بناء الهاضم في
اسفل تله صغيرة و على انخفاض ثالثة أمتار بينما بنيت فتحات الخروج والدخول
فوق التل وغطيت المنظومة بالتراب لتامين درجة حرارة تشغيل ثابتة .أما بالنسبة
لحظائر الحيوانات فقد بنيت فوق التل .تم بناء درج لتسهيل نقل مواد البناء
والمعدات إلى موقع بناء المنظومة.
ثانيا -بناء قاعدة المنظومة
بعد تهيئة أرضية القاعدة بواسطة الحادلة  compactorوربط القوالب
الحديدية لغرض بناء قاعدة للصب بمساعدة قالب صب فوالذي له أبعاد (×1311
 1311متر).تمت المباش رة في صب الطبقة األولى من قاعدة المنظومة ومن ثم
تهيئة طبقة المشبك  BRCسمك ملم وأبعاد ( 6×4321متر) حسب قياسات قالب
الهاضم الداخلي للمساعدة في تسليح القاعدة وبعدها المباشرة في تثبيت المشبك
على الطبقة األولى وصب الطبقة الثانية لقاعدة المنظومة بسمك 61سم من مادة
الخرسانة.
ثالثا -تركيب الهيكل الداخلي الفوالذي لمفاعل المنظومة
تم تركيب القالب الداخلي قبل عملية صب الخرسانة المسلحة مع تنصيب جزء
القنطرة  Vault mouldو جمعت الحلقة السفلى التي يرتكز عليها عنق المنظومة
الذي يعتبر مكان تركيب حامل الغاز .

شكل  .0مرحلة تركيب وبناء الهاضم الالهوائي (مفاعل التخمير)
حجم 01م 1في مزرعة فدك

رابعا -عملية تهيئة القالب قبل مرحلة صب الخرسانة
تم طالء قالب الهاضم الفوالذي بمخلفات زيوت التزييت لتسهيل تفكيكه بعد
االنتهاء من مرحلة تصلب الخرسانة .و تم تهيئة أنبوب إدخال المواد قطر ( 2
انج) وطول ( 0151سم ) وأنبوب إخراج المواد (قطر  2انج) وطول
(0651سم) .تم ربط المشبك بواسطة أسالك مع مشبك قاعدة الهاضم ثم تمت
المباشرة بتركيب وتسليح الجزء الخارجي من قالب المنظومة.

سابعا  -مرحلة تثبيت وفحص حامل الغاز
ّ
المكون الرئيسي اآلخر للهاضم هو حامل الغاز والذي يثبت داخل العنق.
إن
ّ
زود بمنفذ
يتكون من غطاء بالستيكي معزز بألياف زجاجية على شكل قبة وم ّ
هوائي في القمة العليا من الغطاء و ثالثة مساند كتائفية  bracketsتثبت في حافة
الغطاء المفتوحة وي ّ
نزل كل مسند داخل ثقب دائري في الجدار الكونكريتي لعنق
الهاضم كما في الشكل ( .)6يتميز حامل الغاز بخفة وزنه و قابليته العالية للتحمل
ومقاومته للتآكل .يوجد صمام على الجزء العلوي من حامل الغاز يرتبط به خط
إمداد الغاز الحيوي إلى األجهزة المنزلية .باإلمكان بناء أكثر من خزان لتجميع
الغاز الحيوي باستعمال القالب الفوالذي الخاص ببناء ( العنق) مع تركيب حامل
الغاز فوقه ألجل تجميع غاز حيوي أكثر و استخدامه بشكل منتج من خالل توصيل
أنابيب الغاز إلى معدات استهالكه مع تقييم معدل استهالك الغاز في كل معدة.

خامسا -مرحلة بناء مفاعل المنظومة
تم بناءه من مادة الخرسانة المسلحة بواسطة قالب فوالذي داخلي وخارجي
حجم  01متر مكعب يتألف من ( )012قطعة أبعاد القطر الداخلي 611سم
والخارجي 111سم وبعمق 061سم بينما القطر الداخلي للعنق (الذي يركب داخله
حامل الغاز) 022سم والخارجي 092سم وبعمق 001سم .يعتبر حامل الغاز
بمثابة خزان للغاز بقطر 024سم وارتفاع 21سم مصنوع من مادة البالستك
المعزز بألياف زجاجية ومدعم بثالثة مساند فوالذية .
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الهاضم أال وهو استخدامه كخميرة عند تعبئة الهاضم مرة ثانية ,حيث أن إضافة
هذا السائل يسرع في بدء عملية الهضم ].[01
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معايير الــ  LEEDودورها في بلورة تشريعات عمرانية مستدامة
مصطفى  ,د .محمود حسين
جامعة ئيشق – أربيل  ,قسم الهندسة المعمارية
mahmood.hussein@ishik.edu.iq
The research will be put at the end of a number
مستخلص البحث
of procedural recommendations which will be the seed of
ان النظام الذي تم تطويره من قبل المجلس األمريكى للمبانى
initial legislation urban Iraqi sustainable green buildings.
الخضراء ()USGBCوالمسمى معيار الريادة في الطاقة والتصميم
 LEEDمن اشمل معايير االستدامة في األبنية لتصميم و بناء و تشغيل
وصيانة المبانى الخضراء .ويعنى كل بنية تستخدم عمليات مسئوله بيئيا ً و
تستخدم بكفاءه الموارد طوال دورة حياتها من تحديد الموقع الى التصميم،
مشكلة البحث
والبناء ،والتشغيل والصيانة و التجديد والهدم.
التشريعات العمرانية العراقية تركز على المبنى ككتلة بنائية وهذا
سيحاول البحث دراسة المفاهيم القانونية والتشريعية العمرانية في
احد المفاهيم التاريخية ,بينما المفاهيم الجديدة لالبنية هي انها مكان للعيش
العراق لبلورة تشريعات عمرانية مستدامة مبنية على فكرة الـ , LEED
يؤثر ويتأثر في بيئته من مرحلة البناء واالستخدام الى حد مرحلة انتفاء
مما سيوفر قاعدة قانونية لبناء ابنية مستدامة نابعة من القوانين االجبارية
الحاجة له وتهديمه.
للمالك وليس من خالل تقييمات خيارية لمبناه ,وسيتم االشارة الى تجربة
هدف البحث
بلدية دبي الصدار تشريعات خاصة باالبنية الخضراء وواجبة التطبيق على
بلورة مفاهيم تشريعية جديدة تتعامل مع المبنى ككيان مؤثر في
بيئته مساهم في تطويرها وتعزيزها وصوال الى مجتمع عمراني اخضر
ومستدام.

جميع األبنية ابتداء من سنة . 6105
وسيطرح البحث في نهايته عدد من التوصيات اإلجرائية التي
ستكون بذرة أولية لتشريعات عمرانية عراقية البنية مستدامة خضراء.

المقدمة
ان أي قاعدة قانونية او تشريعية وجدت في العالم كانت لظروف
اقتصادية ,اجتماعية ,سياسية ,دينية او فكرية ,وهذه الظروف هي التي
ساعدت على تطور القوانين وتنقيحها على مر السنين ,هنا سندرس بعض
المفاهيم القانونية وأين يمكننا ان نعدل لنحصل على تشريعات عمرانية
مستدامة.
المفهوم المعاصر للقانون
يتمثل القانون دائما على هيئة قواعد تتولى تنظيم سلوك الناس في
المجتمع تطلق عليها باالصطالح المعاصر القواعد القانونية  ،ويقال لها
األحكام في اصطالح الفقه اإلسالمي  ،وهي بالنهاية وجدت لتحديد عالقات
األفراد فيما بينهم من جهة وفيما بينهم وبين السلطة العامة من جهة أخرى ،
بحيث يعرف كل منهم ما له من حقوق وما عليه من واجبات ( .أبو طالب،
ص)2
ويعد القانون على مر األزمان مصدرا ً رئيسيا من مصادر الضبط
االجتماعي المتنوعة  ،وفي وقتنا الحاضر لم يعد استعمال لفظ القانون قاصرا
على كونه مصدرا من مصادر الضبط والتنظيم ( كالدين واألخالق والتربية
 )..فقط  ،بل تجاوز ذلك بكثير  ،وأصبح لفظا يستعمل في كثير من المواضع
 ،منها:
 يستعمل لفظ القانون للداللة على مجموع الضوابط القانونية ( أو
منظومة القواعد القانونية ) لمجتمع من المجتمعات  ،فيقال القانون
العراقي والقانون المصري والقانون الفرنسي ،ولكن غالبا ما يضاف
إليه في هذه الحالة لفظ ( الوضعي ) فيقال القانون الوضعي السوري
أو العراقي(.مبارك،0296،ص)02
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The LEED standards and their role in the
development of sustainable urban legislation
ABSTRACT
The system, which was developed by the US
Green Building Council (USGBC), called the standard
Leadership in Energy and Design LEED sustainability
criteria of the most comprehensive in the buildings to
design and construction, and operation and maintenance
of green buildings. Each structure using an
environmentally responsible operations and resources are
used efficiently throughout their entire life cycle of the
positioning means to the design, construction, operation
and maintenance and renovation and demolition.
The research will study the legal and legislative
of architectural concepts in Iraq to develop urban
legislation sustainable based on the concept of the LEED,
which will provide a legal basis for the construction of
buildings in a sustainable stemming from compulsory
laws for the owner and not through an optional
assessments of its building, Dubai Municipality will be a
regional experience reference for the green buildings
legislation applicable to all buildings starting from 6105.
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فالسلطة العامة تختص (التشريع ) بجانب اختصاصاتها األخرى  -بإصدار
القواعد القانونية الالزمة لتنظيم العالقات بين الناس في المجتمع.
(ابوطالب،0292،ص)612
حيث ان التشريع هو أول المصادر الرسمية للقانون واهمها ،وهو
عبارة عن وضع القواعد القانونية في صيغة مكتوبة تصدرها السلطة
المختصة في الدولة ،وتعد أداة لتنظيم المجتمع وتحقق االنضباط بين أفراده
ويحقق التطور والتقدم والرقى في المجتمع.
ويمكن اعتبار اإلجماع نوعا ً من التشريع ،ذلك أن السلطة
التشريعية قد انتقلت  -بعد وفاة الرسول(ص) النفر من المسلمين يطلق عليهم
( المجتهدون )واألحكام التي أوجدها هؤالء المجتهدون وكان مجمعا ً عليها
منهم يعني صدرت عن طريق(اإلجماع) وتعد بمثابة تشريع ملزم لجميع
المسلمين( .ابوطالب،0292،ص)626
تاريخ التشريﻊ والنظم القانونية
إن الوقوف على حقيقة القاعدة القانونية والكشف عن مضمونها ،
ينطلق من خالل الدراسة التاريخية لألنظمة القانونية والشرائع التي سادت
في المجتمعات اإلنسانية السابقة  ،واإلحاطة الشاملة للعوامل التي أدت إلى
تشكيل تلك القواعد ( .ابوطالب،0292،ص)61
وفي دراسته عن تاريخ التشريعات يرى قديد " ان هذا ال ينفي
التأكيد على ان النظم القانونية السائدة حاليا في مجتمعنا الحديث ليست هي
بعينها التي كانت تحكم مجتمعات العصور السابقة  ،ولن تكون هي بعينها
التي ستحكم عالقات المجتمعات المقبلة  ،فالقانون علم يتطور ويتغير وفقا
لمقتضيات الحياة والحاجات اإلنسانية  ،وثم تقتضي المعالجة التشريعية ألي
موضوع  ،دراسة الناحية القانونية له من خالل الماضي والحاضر وصوال
إلى المستقبل "( .قديد،6101،ص)09
خصائص وأنواع التشريﻊ :
الخصائص الرئيسية للتشريﻊ
 .2صدوره عن سلطة عامة مختصة وهي ( السلطة التشريعية )
وهي السلطة التي يخولها المجتمع مهمة وضع القوانين  ،وكونها
سلطة مختصة  ،يعني أنها تضمن صياغة التشريع صياغة فنية دقيقة  ،تيسر
تطبيقه بشكل محدد وواضح مع ما يضمن توجيه المجتمع الوجهة الصحيحة
المرضاة ( .مبارك،0296،ص)002
 .1أن يكون التشريﻊ مكتوبا ً
وذلك بما يكفل للقانون التحديد والثبات الالزمين الستقرار
المعامالت ،ذلك ان الكتابة تمكن األفراد من معرفة ما ترتبه القواعد القانونية
من حقوق وواجبات عليهم ،وما ترتبه من جزاء في حالة المخالفة(.
مبارك ،0296،ص)009
 .3التقنين
إن تعدد التشريعات وتنوعها ضمن فروع القوانين ،أدى إلى اتجاه
المشرع في العصر الحديث نحو تجميع كل فئة مترابطة من هذه التشريعات
في تشريع كلي يتسم بالتناسق والتبويب العلمي ،وعرفت هذه العملية بالتقنين.
( مبارك ،0296،ص)029
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 وقد يستعمل لفظ القانون في معنى أضيق من ذلك أال وهو معنى
التشريع أو القانون المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية ،والقانون
بهذا المعنى الضيق يقال له عادة التقنين وذلك عندما يتخذ صورة
التجميع العلمي المنطقي لغالبية الضوابط المتعلقة بفرع محدد من
فروع القانون  ،فيقال التقنين المدني ,التقنين التجاري ,او التقنين
العمراني  ،وذلك تعبيرا عن التشريع الذي يضم القواعد المتعلقة بهذا
الفرع أو ذاك والذي يأخذ شكل التجميع العلمي
(مبارك،0296،ص)01
المصطلحات المرادفة للقانون
هنــاك مصــطلحات تؤخــذ بــنفس مفهــوم القانون وفــي بعــض
األحيــان تؤخــذ كمصدر من المصادر أو تؤخــذ منفصــلة عنه ولكنها حالة
من حاالت التنظيم وأهم هذه المصطلحات هي ما يأتي:
 .2العرف
يعرف الصابوني العرف بأنه "ما اعتاده الناس وما ألفوه من فعـل
شـاع بيـنهم أو لفظ تعـارفوا إطالقـه علـى معنـى خـاص إذا ذكر تبادر الذهن
اليه ال إلى معني سواه"( .الصابوني،0296،ص )65ومن شروطه كمصدر
تشريعي :أن يكون العرف مضطردا ً وغالبا ً على الناس ،وأن ال يخالف
العرف النص،وال يخالف شرط أحد المتعاقدين،وأن يكون سابقاً أو مقارناً
للعقد أو التصرف .
ويمكن تعريف العرف إجرائيا ً على انه ما اعتاد عليه الناس في
عمل او فعل او قول ويمكن ان يتوارث عبر االجيال ويمكن ان يتواجد في
مجتمعات مختلفة مثالً العرف البنائي أو العرف في األقوال .
 .1المعايير
ص َّو ٌر لما ينبغي أن
المِ ْع َيار(في الفلسفة )  :نموذ ٌج مت َ َح َّق ٌق أو ُمت َ َ
مقياس
يكون عليه الشيء،أوما يستعمل كمرجع للحكم حكما قانونيا ،وعيار ؛
ٌ
غيره للحكم والتَّقييم( قاموس المعاني الشبكة المعلوماتية) وهـــي
ُقاس به ُ
ي ُ
مجموعـــة مـــن األنظمـــة والقواعد التي تـــنظم األعمـــال (ويقصـــد فـــي
هـــذا البحث األعمـــال الهندسية التصميمية أو التخطيطية وتنعكس تطبيقاتها
إيجابياً على تصميم المباني وتخطيط المدن) وتعطي قواعد ومواصفات لهذه
األعمال( .العامري،6112،ص)01
 .3التشريﻊ
إن استعمال لفظ القانون بالمعنى الضيق كما أسلفنا ( على أنه
التشريع المكتوب الصادر عن السلطة التشريعية ) يترتب عليه إعطاء
التشريع تعريفا مماثال لتعريف القانون  ،فالقاعدة القانونية هي العنصر
الرئيسي الذي يعد مادة التشريع وماهيته (بدوي،0252،ص ،)95ويطلق
اسم التشريع على القواعد القانونية الصادرة عن السلطة التشريعية المختصة
في نصوص مكتوبة ووفقا ً ألصول معينة وان مصطلح التشريع رديف مالزم
لمصطلح القانون ولكنه يستمد مواده من االشريعة اإلسالمية (الكتاب
والسنة)( .قديد،6101،ص)05
ويقصد بالتشريع تعبير عن إرادة السلطة العامة بقصد إصدار
قاعدة » معنى أخص من ذلك هو وهذا هو المعني الذي نقصده من لفظ «.
قانونية وإلزام الناس باحترامه باعتباره وسيلة من وسائل تطور القانون .
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ولئن كان التشريع الفرعي يصدر بقرار من السلطة التنفيذية  ،إال
أن هذا القرار يتميز عن القرارات الفردية الصادرة عن هذه السلطة بشأن
أشخاص معينين بذاتهم ( كقرار ترقية موظف او نقله  )..في أنه يتضمن
قواعد عامة ومجردة  ،وعموما تنقسم اللوائح بحسب موضوعاتها إلى ثالثة
أنواع هي :
 .0اللوائح التنفيذية :وهي التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية
بغرض تنفيذ التشريع العادي  ،فهي بحكم وظيفتها تتولى تنفيذ القانون
 ،وانها أقدر من السلطة التشريعية بالتعرف على التفصيالت
والجزئيات الالزمة لتنفيذ القوانين وفقا لما تقتضيه ضرورات العمل ،
األمر الذي من شأنه أن يخفف العبء عن السلطة التشريعية التي
تهتم أصال بوضع المبادئ العامة للقوانين العادية دون الخوض فيما
يتعلق بالتفصيالت  ،ويجب أن يقتصر الغرض من اللوائح التنفيذية
على تيسير تطبيق القوانين العادية وتنفيذها  ،دون أن تتعدى ذلك إلى
وضع تلك القوانين أو تعديلها أو إلغائها(.كيره،0292،ص)621
 .6اللوائح التنظيمية  :وتقصد بها التشريعات التي تسنها السلطة التنفيذية
لتنظيم وترتيب المصالح العامة كإنشاء اإلدارات واألقسام وتحديد
اختصاصاتها  ،وما يميزها عن اللوائح التنفيذية  ،لكونها ال تستند إلى
قانون قائم  ،فهي مستقلة بذاتها ( .كيره،0292،ص)620
 .1لوائح الضبط أو البوليس  :وهي التشريعات التي تصدرها السلطة
التنفيذية بقصد المحافظة على األمن والسكينة وصيانة الصحة العامة
للمجتمع  ،كلوائح تنظيم المرور  ،واللوائح التي تنظم مراقبة األغذية
 ،أو اإلشغاالت على األرصفة العامة ( .كيره،0292،ص)620

فالتقنين تشريع جامع يضم القواعد القانونية الخاصة بفرع من
فروع القانون  ،وذلك بعد تبويب هذه القواعد وتنسيقها وتنقيحها من اي
تعارض  ،وال يختلف التقنين عن أي تشريع إال من حيث اتساع نطاقه
وجمعه كل فئة من القواعد الخاصة بفرع من فروع القانون في إطار واحد ،
فهو يصدر عن السلطة المختصة بوضع التشريع بصيغة مكتوبة مستوفيا
كافة خصائص التشريع المذكورة سابقا (.مبارك،0296،ص)029
أنواع التشريﻊ وفقا ألهميته ودرجته
ينقسم التشريع وفقا ألهميته إلى أنواع ثالثة  ،أعالها الدستور ،
ويليه التشريع العادي أو األصلي  ،ثم التشريع الفرعي أو ما يسمى اصطالحا
( اللوائح ) ( .مبارك،0296،ص)009
أوال  -التشريﻊ الدستوري(التشريﻊ االساسي او القانون
االساسي)
يقصد به التشريع الذي يقوم عليه بناء الدولة ،فيحدد نظام الحكم
فيها والسلطات العامة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) واختصاصاتها ،
ويحدد عالقات هذه السلطات فيما بينها من جهة وفيما بينها وبين األفراد من
جهة أخرى  ،كما هو الحال بالنسبة لكافة الدساتير في دول العالم  ،ومن بينها
دستور دولة العراق ،والدستور هو التشريع األساس في الدولة وأعلى
التشريعات بها ،وهو عبارة عن مجموعة القواعد األساسية التي تحدد شكل
الدولة وترسم نظام الحكم فيها(.مبارك،0296،ص)066
ثانيا  -التشريﻊ العادي (الرئيسي او القانون)

وهدف البحث هو ان نتوجه الى اللوائح التنفيذية والتنظيمية
التي تصدرها البلدية او نقابة المهندسين لوضﻊ تشريﻊ لالبنية الخضراء
يكون مجبرا للمالك على اتباع معايير األبنية الخضراء المستدامة وليس
اختيار له ,ولماذا توجهنا لها تحديدا فالنها مستقلة بذاتها وتسنها السلطة
التنفيذية وال تحتاج الى موافقات عليا بل تحتاج مبدايا الى تشكيل لجان
متخصصة لوضﻊ هذه اللوائح والتنظيمات.

وهو القانون بالمعنى الضيق  ،ويلي الدستور في المرتبة ،
ويصدر في الحدود التي يرسمها له  ،لتنظيم مختلف شؤون الحياة في
المجتمع  ،والدستور هو الذي يعين السلطة المختصة بسن التشريع واألصل
أن سن التشريع العادي حكر على السلطة التشريعية فقط  ،أما السلطة
التنفيذية فهي تختص بتنفيذ القانون بعد إنشائه  ،والسلطة القضائية تختص
بتطبيق القانون على ما يعرض عليها من منازعات  ،وهذا ما سمي بمبدأ
الفصل بين السلطات العامة في الدولة ( .مبارك،0296،ص)066

لقد سبق وذكر بان المصادر األساسية للتشريعات اإلسالمية هي
القرآن والسنة ،إال إن المجتمع اإلسالمي قد نما وتطور عبر العصور
اإلسالمية وقد تكونت وتطورت معه أسس ومحددات للبناء نتيجة الحتياجات
المجتمع الحسية والنفسية ،الدينية والدنيوية وتطورت مع وجود مسائل
الخالفات بين الناس ومن ث ُ َّم دفعت هذه المحاور الفقهاء إليجاد حلول لهذه
المسائل( .أكبر ،0225،ص)52-59

أما القانون فتصدره السلطة التشريعية متضمنا كليات األحكام
للموضوعات التي يتطرق اليها -تاركا أمر التفاصيل المسائل الفرعية
وإجراءاتها للسلطة التنفيذية التي يخولها القانون هذا الحق ،ومن ث ُ َّم فإن
القانون هو التشريع الرئيسي التي تضعه السلطة التشريعية  ،ويجب أال يكون
مخالفا ألحكام الدستور وإال جاز الطعن عليه لعدم الدستورية أمام المحكمة
الدستورية العليا فيتوقف العمل به ويستفيد الكافة من الحكم بعدم دستوريته
حتى لو لم يطعنوا عليه( .مبارك  ،ص)061

التشريعات اإلسالمية المحددة لعملية التصميم والبناء

وأصبحت هذه االجتهادات األسس التي بنيت عليها المدن التقليدية
بكافة انقسامها وتكويناتها ،أي :أنها قوانين نبعت من طبيعة واحتياجات
ومتطلبات البيئة والمجتمع المحلي ،قد استنبطت من قواعد الشريعة
اإلسالمية ومن احتياجات المجتمع االجتماعية والثقافية ،والنفسية وهي وليدة
الخبرات والتراكمات السابقة)Hakim,0292,p59-52( .
وقد حرص الوالة والحكام على تطبيق هذه األنظمة ومراعاتها
عن طريق القضاء ومن خالل إيجاد نظام الحسبة في اإلسالم ،وقد دونت كل
الخالفات الناشئة بين الناس ودونت حلولها من اجل تثبيتها واستخدامها في
خالفات مماثلة وقد أورد الكثير من العلماء مؤلفات خاصة تتعلق بالفتاوى
المتعلقة بأحكام البناء في المدن اإلسالمية مثل كتاب األحكام السلطانية
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ثالثا  -التشريﻊ الفرعي (الالئحة التنفيذية)أو ( اللوائح )
ويقصد به التشريع الذي تسنه السلطة التنفيذية بموجب اختصاص
يخولها إياه الدستور  ،ويسمى اصطالحا باللوائح تمييزا له عن التشريع
العادي  ،وتتميز اللوائح بأنها اقل درجة من التشريع العادي  ،وأنها تقتصر
على بيان كيفية تنفيذ التشريع العادي  ،أو تنظيم المرافق العامة  ،أو وضع
اإلجراءات الالزمة لحفظ األمن والصحة العامة  ،وفيما عدا هذه
الموضوعات الثالثة ال يجوز إصدار اللوائح ويتعين إصدار تشريع عادي
من السلطة التشريعية المختصة حفاظا على حقوق المواطنين وحرياتهم.
(مبارك،0296،ص)062

_________مجلة المهندس_______________________________________ JMISE 051 (0) 60 - 62آذار ________ 6102
اوضحت الدراسة مستويات ضوابط البناء والتخطيط العمراني
لمدينة( بغداد) كما يأتي:
مستوى القانون :يصدر القانون لتحقيق هدف ولكل قانون نطاق
(زماني -مكاني) ونجد المعالجات القانونية ال تتغير لمدة زمنية طويلة حددت
بـ ( )11عاما  ،وبناء على القانون تصدر االنظمة المتعلقة بالبناء والتخطيط
واالعمار (شيرزاد،0299،ص)6
مستوى النظام :تصدر االنظمة باعتبارها وسيلة لتحقيق الهدف
وظيفيا ً  ،وتشمل احكاما ً مستقرة لمدة زمنية متوسطة تقدر بما ال يقل عن
( 05عاما) لجعلها متماشية مع التطورات االجتماعية  ،واالقتصادية،
والسياسية .ويعد النظام اداة تنفيذية للسيطرة والضبط والتوجيه (للنمو
العمراني) معتمدا ً على القانون ،ويمثل الوثيقة التشريعية التي تصدرها
السلطة المختصة لتسجيل تنفيذ أغراض القانون (.شيرزاد،0299،ص)6
مستوى التعليمات :تصدر التعليمات باعتبارها وسيلة لتحقيق
الهدف فنيا ً (آلية تطبيق النظام) وتشكل الجزء االكبر من النظام حيث تشمل
توضيحات  -وبيانات -ومخططات -وجداول -وادلة مساعدة للتنفيذ وتهيأ
المالحق الفنية .هذه المتطلبات ألجزاء النظام المستقلة بصيغة شروط
ومواصفات ،تكون تحت الدراسة والمراقبة لتغييرها وفق تطورات
التكنولوجيا -نتائج التطبيق التي قد تظهر عدم صالح بعضها او وجوب
تغييرها بموجب معايير محلية تصدر بخصوصها (العاني،6110،ص-069
،)011وتبين الدراسة ان القواعد التنظيمية للبناء واالعمار قد وضعت في
تشريعات بدءا ً من القوانين وتفسيرا ً وتوضيحا ً في أنظمة وتحديدا ً في تعليمات
وتتطور هذه التشريعات كما تطورت الحضارة وفنون البناء واالعمار.
(شيرزاد،0299،ص)6
ثانيا ً :دراسة (Regulation and control)(Design 1222 Punter
)professionals and the Built environment
اختصت هذه الدراسة بتوضيح جانب اساسي من جوانب التنظيم
والسيطرة في المحيط المبني ،وهو طبيعة نظام القوانين والضوابط التي
تضعها البلدان المختلفة ،واالساليب التي تعمل بها هذه الضوابط والقوانين
معا ً .حيث تم توضيح انواع القوانين والضوابط كاالتي:
 .2قوانين وضوابط البناء وهدفها السيطرة على مواصفات البناء.
 .1قوانين التطبيق والتخطيط وهدفها السيطرة على استخدامات االرض
– احجام المباني -اشكال المباني.
 .3قوانين التصميم  Design Reviewوهدفها السيطرة على المظهر
الخارجي (الشكل).
 .2قوانين االسكان التي تكون منفصلة في بعض الدول.
 .5قانون التخطيط البيئي ويختص بالمشاريع الكبرى وهو ليس ميكانيكية
سيطرة وانما هو متطلب اجرائي يمتلك القدرة على استثناء اشكال
معينة من التطوير ،او فرض شروط عليها وعلى عملياتها
)p111،6111،Punter(.
ان قانون العمران في معظم بلدان العالم قد اهتم بالشكل الخارجي
للمباني ووضﻊ لها قوانين تصميمية خاصة وذلك بهدف السيطرة على
مظهرها وعلى مواصفات بنائها.

12

للقاضي أبي يعلى الفرا المتوفي سنة  259ه وكتاب اإلعالن بأحكام البنيان
ألبي عبدا هلل اللخمي الذي اشتهر بابن الرامي التونسي وقد توفي في منصف
القرن الثامن الهجري()Hakim,0292,p21
ان التشريﻊ اإلسالمي لم تقتصر على جعل القرآن والسنة مصدرا ً
واحدا ً من مصادر الشريعة  ،وان احتياجات المجتمﻊ ونموه وتطوره ادت
بالشريعة االسالمية الى ايجاد محددات وضوابط البناء من طبيعة
واحتياجات ومتطلبات البيئة والمجتمﻊ المحلي ،وإيجاد الحلول للمشاكل
البنائية من مبادئ الشريعة االسالمية ومن تراكم الخبرات المحلية.
مفهوم التشريعات العمرانية في العصر الحديث
مع بداية الثورة الصناعية والنمو السريع للمدن والهجرة المستمرة
من أهل الريف إليها ،انتشرت األحياء المختلفة وتداخلت استعماالت
األراضي  ،وبدأت آثار التكدس الحضري العشوائي بالظهور  ،وهذا دفع
حكومات الدول الصناعية الكبرى كبريطانيا والواليات المتحدة األمريكية،
بالتدخل عن طريق سن القوانين والتشريعات التي تحد من استعمال األفراد
لملكياتهم الخاصة  ،وتتحكم باستعماالت األراضي الحضرية والمباني التي
تقام عليها  ،وتحديد خطوط محرمات الطرق والشوارع  ،واالشتراطات
الخاصة بأراضي الفضاء وتقسيمها  ،وصدرت أيضا التشريعات التي تمنح
المجالس المحلية سلطة تخطيط المدن وتجديد أحيائها  ،وسلطة فرض
الرسوم البلدية على العقارات والمنشآت  ،في مقابل الخدمات التي يقدمها
مجلس المدينة ( .عالم ،0292،ص)61-02
أن التشريعات العمرانية هي التشريعات التي تتحكم باستعماالت
األراضي عن طريق التنظيم والتحكم بعناصر عمرانية معينة  ،مثل نوعية
المباني  ،والكثافة السكانية .وتنظم قوانين التخطيط العمراني القواعد الخاصة
في تقسيم األراضي ضمن المناطق الحضرية في المدينة وفي المناطق
الريفية أيضا .وتعد التشريعات المنظمة للعمران  ،أو التشريعات التخطيطية
في عصرنا الحديث إحدى أدوات التخطيط العمراني ( الحضري والريفي )
المهمة  ،وعنصرا رئيسيا في مدخالت التنمية الحضرية المستدامة وضبط
عالقات األطراف المرتبطة بها ( .عالم  ،0292،ص)66
حيث َّ
إن التشريعات العمرانية هي مجموعة الضوابط والمعايير
التخطيطية واألنظمة العمرانية التخطيطية والبنائية الواجب االلتزام بها ،
لتنفيذ مشاريع التخطيط العمراني  ،على كافة مستوياته  ،االستراتيجية وعلى
مستوى المخططات الهيكلية والتفصيلية  ،بدءا من اختيار مواقع المدن أو
المستوطنات الجديدة  ،وتصنيف استعماالت األراضي للمناطق التخطيطية ،
ومعايير التخطيط التفصيلي وضوابطه  ،وصوال إلى المحددات البنائية على
كل قطعة من األرض وعالقتها بما حولها من األراضي ( .قديد،6101،
ص)29
دراسات عمرانية قانونية سابقة:
أوالً :دراسة (قانون البناء والتخطيط العمراني لمدينة بغداد)2811-
لبيان اهمية وجود نظام متكامل للبناء والتخطيط واالعمار ألهمية
ضبط قواعد التنفيذ وسد الثغرات الموجودة في االنظمة السابقة وتحقيق
االهداف المستقبلية بما يتالءم مع السياسة التخطيطية لمدينة بغداد في مجال
الحفاظ على التراث ومجال التخطيط االساس الجديد للمدينة.
(شيرزاد،0299،ص)6
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المناطق الكبرى ،بريطانيا هي االستثناء هناك المخطط الشامل ،وال يوجد
عنصر التنطيق ،وانما فقط تخصيص واسع وعام الستخدامات االراضي.
()Punter,6111,p622
ثالثا ً :قوانين التصميم  :وتعد جزء مكمالً للسيطرة على التطوير ،ثم
عنصرا ً مهما ً في الممارسة التخطيطية ،وتعمل المراجعة التصميمية ضمن
عالقة مع مجموعة من التوجيهات التصميمية التي يقوم بوضعها نخبة من
الخبراء المنتقاة بصفة خاصة من المجتمع المعماري المحلي والتي توفر
معايير واضحة يمكن الحكم على طلب التطوير المقدم من خاللها وهي عادة
تعمل في)Punter,6111,p111( . :


مراكز المدن.



المناطق التاريخية.



محاور مناطق المتنزهات.

وكلما كان نسيج المدينة ذا شخصية تاريخية او معمارية مهمة،
ومحيطا ذا نوعية معينة ،تصبح الضوابط التصميمية اكثر اهمية في
الممارسة ,)Punter,6111,p111-115( .وتؤكد الدراسة ان المبادرة الى
تنمية رعاية العمارة ،وتشجيع التجديد ،وتنمية العمارة والتخطيط والتصميم
الحضري ،وتنمية الوعي البيئي الحقيقي بين الناس كلها تعرض طرقا
مباشرة اكثر نحو تحسين النوعية التي يبحث عنها المصممون المحترفون
اكثر من اي كمية من الضوابط والسيطرة)Punter,6111,p112( .
يتبين مما سبق ان مفهوم التنظيم والسيطرة في المحيط المبني
وكنظام تخطيطي تختلف مستوياته ،واساليب تحقيقه باختالف الدول،
ويرمي الى السيطرة على العمارة والتخطيط والنمو الحضري للمدينة ،وان
التشريعات التي تسن للسيطرة على الكتلة المعمارية(مبنى منفرد) هي جزء
من التشريعات العمرانية التي توضﻊ للسيطرة على النسيج العمراني في
المستوى الحضري االوسﻊ والتي تحدد هوية المكان ،وان مجمل تلك
القوانين توضﻊ من قبل الخبراء المنتقاة بصفة خاصة من المجتمﻊ
المعماري المحلي .
الهدف من التشريعات العمرانية
تعد التشريعات التخطيطية أو التشريعات المنظمة للعمران كما
يطلق عليها البعض في وقتنا الحاضر من األدوات األساسية والمؤثرة في
مستوى تحضر الدول  ،وذلك لما تفرضه من ضوابط ومعايير ترمي إلى
االرتقاء بالمستوى العمراني  ،وبما يحقق األغراض التنموية المختلفة .
(قديد،6101،ص)02
إن الهدف األساسي من وضع منظومة للتشريعات العمرانية هو
تحسين البيئة الفيزيائية وجعلها بيئة صحية ومفيدة وجميلة تؤدى وظيفتها
بكفاءة عالية  ،وذلك عن طريق إعداد خطط وبرامج التنمية الحضرية
المستدامة على مستوى الدولة ،وذلك بموجب ما تتميز به القوانين أو
التشريعات العمرانية من تأثير على األفراد والمجتمعات ،اضافةً إلى تطوير
البرامج والخطط التنموية المؤدية إلى إحداث التغير والتطور في البيئة
العمرانية والعالقات التكاملية بينها وبين االعتبارات االجتماعية
واالقتصادية( .قديد،،6101،ص)015
وعليه ال يمكن للتخطيط والتصميم الحضري ان يحقق أهدافه
(الجمالية ،والوظيفية ،والبيئية) وال يمكن ان يكون أداة تغيير وتحسين
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وتسمح الدراسة بالتعرف على مكونات كل من هذه القوانين كي
تصبح موصوفة ومصنفة وتحددها بشكل دقيق عن طريق ترجمتها في
جداول – ومخطط ات -ونشرات ،اي توثيق كامل لكل ادوات السيطرة
وأساليبها )Punter,6111,p625( .وبالنسبة الى:
اوالً :قوانين البناء وضوابطه :تكون عادة منفصلة عن ضوابط التخطيط،
غير انها تتداخل مع انظمة التخطيط في نواحي الوصول الى
المباني -والهروب -والتهوية -ومحددات االرض وما شابه ،وعادة ما
تكون اجازة البناء وموافقة التخطيط شيء واحد ،وهي عادة تنظم
طبيعة االنشاء والمواد المستخدمة -والفقرات الداخلية -وخدمات
المبنى -والهروب من الحريق ومقاومته -وتحضير الموقع -ومقاومة
الرطوبة -وعوازل الصوت -وعوازل الطاقة -والتهوية -والتمديدات
الصحية ،والمجاري والتصريف -والتدفئة -واالدراج -والمنحدرات-
واالسيجة)Punter,6111,p625( .
ان كل هذه النقاط باجتماعها معا ً يكون لها تأثير مهم في المظهر الخارجي
(الواجهات) للمباني -وتخطيط الموقع وتوقيعه -واشكال المباني( .عبد
الوهاب،6112،ص)20
ان المستويات التخطيطية والتشريعية التي تم ذكرها في السابق
والسيما القوانين والتعليمات المتعلقة بالبناء وضوابطه تؤثر بشكل مباشر
في الشكل المعماري والواجهات المباني إذ بدوره له تأثير مهم في تحديد
الصفات العامة للهوية المعمارية وليس استدامتها ومراعاتها للبيئة.
وفي بعض االحيان تجعل من استخدام المواد الجديدة والتجديد
مسألة صعبة عالوة على التقليل من شأن التصاميم الخالقة في الدول
االوربية عندما تكون مقرة على مستوى الدولة ،وفي الواليات المتحدة
االمريكية فإنها مقرة على مستوى البلدية ،وضوابط االسكان منفصلة.
()Punter,6111,p622
ثانيا ً :قوانين التنطيق والتخطيط :ان طبيعة هذه القوانين في الدول
المتقدمة قد طرحت بصيغ مختلفة ففي الواليات المتحدة االمريكية :يسبق
التنطيق التخطيط ،وقوانين التنطيق تحمل قوة القانون بدال من اي مخطط
شامل ويجب ان يوضع قانون التنطيق قيد التوكيد مع المخطط العام
الشامل(.عبدالوهاب،6112،ص)26
فالمخطط العام الشامل :هو المخطط الذي يرسم النمط العام-
وشكل التطوير ،ويضع المسار المستقبلي للنمو الحضري والتغيير في كل
اجزاء البلدية وفي النهاية فإن قانون التنطيق (توزيع استعماالت االرض في
مواقع محددة لكل فعالية) هو الذي يتم استعماله للسيطرة على ذلك التطوير(.
عبدالوهاب،6112،ص)26
في الدول االوربية ،يتم دمج التنطيق مع المخطط الشامل،
ومخطط استخدامات االرض بمصاحبة مجموعة من الضوابط التي تحكم
االستخدامات المسموحة -وحجوم قطع االرض واشكالها-وارتفاعات المباني-
وخطوط االسقف -واالرتداد -ومواقف السيارات -والفضاءات المفتوحة(. .
عبدالوهاب،6112،ص)21
وفي بعض الدول االوربية تشمل هذه الخطط اجزاء البلدية كلها واالخرى
تكون خاصة بالتطويرات الكبيرة الجديدة .ولكن في كل الدول االوربية هناك
هرمية واضحة للمخططات التي تشمل االقليم -وشبه االقليم -والضواحي-
والمناطق الصغرى التي نضطر الى التكيف مع المبادئ المستنبطة من
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 )APأو ( .)LEED GAكما تقدم شهادة ( )GBCIعن طريق
طرف ثالث لمتابعة مشاريﻊ ليد.
تم مؤخرا تأسيس مجالس لألبنية الخضراء في دول مختلفة حول العالم
منضمة تحت لواء المجلس العالمي لألبنية الخضراء ،إلعطاء
شهادات ليد وسن تشريعات بخصوص المباني الخضراء في تلك
البلدان كما حدث في كندا ،وكثير من دول أوروبا :كبريطانيا وألمانيا
وهولندا وبعض دول آسيا والباسفيكي :كأستراليا والهند ،وفي
منطقة الشرق األوسط :األردن واإلمارات العربية المتحدة وقطر.
حيث تختلف كل منها باالنضمام للمجلس العالمي ،فهناك مرتبة
المجالس المؤسسة ( )Establishedومرتبة المجالس الناشئة
( )Emergingومرتبة المجالس المحتمل انضمامها
( )Prospectiveوالمجموعات المرتبطة.
أن أنظمة  LEEDمن المرونة الكافيه لتطبق على جميع أنواع
البناء-التجارية ،فضال عن السكنية ويستفاد من تطبيقها من الناحية التجاريه
كل من أصحاب المباني التجارية ،2فضال عن المستأجرين.
إن معايير  LEEDتشجع اتباع نهج شامل للبناء يهدف إلى
االستدامة من خالل عناصر محدده باألداء في مجاالت رئيسية:
 .2المواقﻊ المستدامه
حيث اختيار الموقع والتنمية عنصران مهمان إل يجاد مبانى
مستديمه  ،كلمة مستديمه هنا  Sustainableتعنى المبانى ذات التأثير السلبى
الضعيف او المنعدم على البيئه من حولها مما يضمن لها األستمرار بكفاءه
لمدة طويله  .فعنصر األستدامه يسعى الى تقليل تأثير األبنيه على النظم
اإليكولوجية  ecosystemsوالممرات المائية؛ وتشجع المناظر الطبيعية
المناسبة على الصعيد اإلقليمي و الخيارات الذكيه ألساليب النقل و إيضا ً
تجنب ممرات السيول او األماكن ذات التأثر األكبر بالعواصف وتشجع على
الحد من التلوث الضوئي وظاهرة التأثيرات الحراريه  heat islandوجميع
الملوثات المتصلة بعملية البناء.
 .1كفاءة استخدام المياه
تعتبر المباني هى المستخدم الرئيسي إلمدادات المياه الصالحة
للشرب .فإن هدف هذا العنصر التشجيع على األستخدام األكثر ذكا ًء للمياه فى
الداخل والخارج .ويتحقق الحد من المياه عادة عن طريق األجهزة األكثر
كفاءة والتركيبات والتجهيزات فى الداخل واألستخدام الواعى للمياه لرى
المناظر الطبيعية فى الخارج.
 .3الطاقة و الغالف الجوي
استنادا ً إلى "وزارة الطاقة في الواليات المتحدة" ،فأن المباني
تستخدم  12في المائة من الطاقة و  92في المائة من الطاقة الكهربائية
المنتجة سنويا ً في الواليات المتحدة .لذا فإن عنصر " الطاقة و الغالف
الجوي" يشجع مجموعة متنوعة من استراتيجيات األستخدام الحكيم للطاقه
مثل مراقبة استخدام الطاقة و فعالية التصميم والبناء و كفاءة األجهزة
الكهربائية وأنظمة اإلضاءه وإستخدام المصادر المتجددة والنظيفة للطاقة
وغيرها من التدابير المبتكرة.
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ملزمة
واصالح للبيئة الحضرية اال اذا استند الى تشريعات وقوانين ِ
وحاسمة تضعه موضﻊ التنفيذ ويحقق هويته من خاللها.
معيار الريادة في الطاقة والتصميم البيئي
LEED
 LEEDهو إختصار Leadership in
Energy and Environmental
" Designالقيادة في الطاقة
والتصميم البيئي"  ،0وهو نظام تم
تطويره من قبل المجلس األمريكى للمبانى الخضراء ()USGBC
في آذار/مارس  LEED ،1222يحدد لمالكي ومشغلي المبانى
إطارا ذو معايير قابله للقياس ،وذلك لتصميم و بناء و تشغيل
وصيانة المبانى الخضراء .و لفظ المبانى الخضراء يعنى كل بنية
تستخدم عمليات مسئوله بيئيا ً و تستخدم بكفاءه الموارد طوال دورة
حياتها من تحديد الموقﻊ الى التصميم ،والبناء ،والتشغيل والصيانة
و التجديد والهدم.
تشجﻊ  LEEDممارسات البناء والتنمية من خالل مجموعة من أنظمة
التصنيف التي تختص بالمشاريﻊ التي تقوم بتنفيذ استراتيجيات
المحافظه البيئية و األداء الصحى ،حيث تم تطوير أنظمة تصنيف
 LEEDمن خالل عملية مفتوحة وقائمه على توافق اآلراء برئاسة
لجان  LEEDومجموعات متنوعة من المتطوعين الذين يمثلون
شريحة صناع البناء والتشييد .من أهم عناصر عملية وضﻊ أنظمة
التصنيف واالقتراع عليها كان وضﻊ هيكل لجنة متوازنة وشفافة
باألضافة الى مجموعات إستشارية تقنية لتكفل الدقه العلمية وبل
أيضا ً إتاحة الفرصة للتعليق المنصف ألصحاب المصلحة.
تم تطوير هذا النظام من قبل المجلس األمريكي لألبنية الخضراء
(باإلنجليزية )US Green Building Council :في عام
 .28811ويهدف " "LEEDإلى توفير اُطر لمالكي هذه األبنية،
لتحديد وتنفيذ عملية تصميم المباني الخضراء ،والبناء وعمليات
الصيانة وحلولها .منذ العمل بهذا النظام والبدء بتنفيذه عام ،2881
قام المجلس األمريكي لألبنية الخضراء بشمل مايزيد عن 220222
مشروع داخل الواليات المتحدة فقط ،ومشاريﻊ أخرى غطت حوالي
 88كم ²في  32دولة3.
السمة المميزة للــ  LEEDهو أنها عملية مفتوحة وشفافة من حيث
استعراض المعايير التقنية علنا ،والتي يقترحها أعضاء مجلس
المباني الخضراء األميركي للموافقة عليه من قبل األعضاء الذي
وصل عددهم حاليا إلى ما يقارب  120222عضو.
وقد تم إنشاء معهد شهادات المباني الخضراء أو اختصار)GBCI( :
من قبل مجلس المباني الخضراء األميركي لتقديم سلسلة من
االختبارات للسماح لألفراد أن يصبحوا معتمدين لنظام تصنيف
( .)LEEDيتم االعتراف بهذه الشهادة إما عن طريق ( LEED

 0موقع المجلس األمريكي للمباني الخضراء
 http://www.usgbc.org/?CategoryID=02تاريخ الدخول 6105-01-60
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ويتم منح شهادة  LEEDللمشروعات التي تطبق مبادئ العمارة
المستدامة الخضراء ،بهدف إنتاج بيئة مشيدة أكثر خضرة ومباني ذات أداء
اقتصادي أحسن من تلك التي ال تطبق هذه المبادئ.
ومجاالت تطبيق مبادئ الـ  LEEDفي:
 التصميم Design -اإلنشاءات Construction

 .2المواد المستخدمه و الموارد
خالل مراحل البناء و التشغيل تتولد كثير من النفايات و تستخدم
كميات كبيرة من المواد والموارد .لذا فإن عنصر "المواد & الموارد" يشجع
اختيار الخامات ذات الطابع المستديم ( Sustainableكما وضحنا سابقا)
وتشجع أيضا على الحد من النفايات ،وكذلك إعادة استخدامها وإعادة
تدويرها ،و كفاءة خاصية الحد من النفايات عند مصدر المنتج.
 .5جودة البيئة المغلقة

 الصيانة Maintenance العمليات Operationووفقا لهذه المعايير يتم منح نقاط للمبنى في جوانب مختلفة فمثال:
 كفاءة استهالك الطاقة تمنح  09نقطة -والتطبيقات المستدامة تمنح  02نقطة

تقدر "وكالة حماية البيئة في الواليات المتحدة" أن األميركيين
يقضون حوالي  21في المائة من يومهم داخل منازلهم ،حيث جودة الهواء
يمكن أن تكون أسوأ بكثير من الخارج .لذا فإن عنصر "نوعية البيئة المغلقة"
يعزز استراتيجيات تحسين الهواء في األماكن المغلقة ،فضال عن توفير
وصول ضوء النهار الطبيعي و المناظر الخارجيه وتحسين الصوتيات.
" .2االبتكار والتصميم"

 -وكفاءة استخدام المياة تمنح  5نقاط

يوفر االبتكار فى التصميم قيمة مضافه للمشاريع التي تستخدم
تكنولوجيات مبتكرة واستراتيجيات لتحسين األداء زيادة ً عن المواصفات
المطلوبه من  ،LEEDأو إعتبارات لم تعالج على وجه التحديد في أي مكان
في .LEED5

 والموارد والمصادر  01نقطة والجودة وسالمة البيئة  05نقاط -واالبتكار في التصميم  5نقاط

ماذا تقدم LEED

تصنيفات األبنية حسب الـ LEED
بعد ان يتم جمع النقاط الوارد شرحها سابقا عندما تقدير هذه النقاط
لكل جانب من هذه الجوانب من قبل لجنة تقييم ويتم تقييم وحساب هذه النقاط؛
الذي يحدد تقدير  LEEDوتصنيف المبنى ،ونوع الشهادة:
 فالمبنى الذي يحصل على مجموع نقاط  22-21فسيكون تصنيفه منالنوع المقبول Certified
المبنى الذي يحقق مجموع نقاط  52-51نقطة يحصل على تصنيف فضيSilver
 والمبنى الذي يحقق مجموع نقاط قدرها  92-21نقطة فإنه يحصل علىتصنيف ذهبي Gold
 والمبنى الذي يحقق  91فما فوق سيكون من التصنيف البالتينيPlatinum
التجارب العربية في هذا المجال
تجربة حكومة دبي
تنفيذاً لقرار صاحب السمو الشيخ دمحم بن را شد آل مكتوم نائب
رئيس دولة االمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء  ,حاكم دبي وفي
إطار خطة دبي االستراتيجية حتى عام  6105والتوجيه بتطبيق مواصفات
المباني الخضراء على كافة المباني والمنشآت في إمارة دبي 9وفق أفضل
المعايير العالمية الصديقة للبيئة التي تتواءم والواقع المحلي إلمارة دبي ومن
 9لقد وضعت بلدية دبي خطة مكونة من اربع سنوات لتطبيق هذا
المشروع  ,ونالحظ التعميمين المرفقين الخاصين بتطبيقات األبنية الخضراء وهما
التعميم رقم  095في  6106 -1-00والذي يوضح انه ستكون هناك تطبيقات
لالبنية الخضراء مستقبال ,والثاني التعميم المرقم  029في  6102-6-01والذي
يعلن الشروع بتطبيق هذه التطبيقات ابتداء من مارس . 6102
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توفر شهادة  LEEDالتحقق المستقل من طرف ثالث بأن المبنى
أو المجتمع صمم وصنع باستخدام استراتيجيات ترمي إلى تحقيق أداء عالي
في خمسة مجاالت رئيسية للصحة البشرية والبيئية :التنمية المستدامة
للموقع ،الوفر فى المياه ،كفاءة الطاقة  ،اختيار المواد ونوعية البيئة المغلقة.
إصدار الشهادات يتم عن طريق the Green Building
،2 ) Certification Institute (GBCIوهى جهة مستقلة غير هادفة
للربح أنشئت في عام  6119بدعم  .USGBCوتشمل  GBCIشبكة من
هيئات التصديق الدولي  ISOالمتوافقه ،لضمان القدرة والنزاهة لعملية
.LEED
الشهادات
إصدار
المشاركة في  LEEDيعطي مالكي المبانى والمشغلين األدوات التي
يحتاجونها للحصول على تأثير فوري وقابل للقياس على األداء لهذه المباني.
لذا فهناك فوائد بيئية ومالية لكسب شهادات .LEED
تسعى الدول المتطورة والقادرة على تكاليف تطبيقات العمارة
المستدامة إلى إنتاج مباني صديقة للبيئة وتحقق االستدامة في شتى
المجاالت...
ولذلك كان المجلس األمريكي للبناء األخضر  USGBCفي
الواليات المتحدة األمريكية أول من بدأ بتطوير معيار رئاسة الطاقة
والتصميم البيئي Leadership in Energy and Environmental
 LEED Designفي الواليات المتحدة األمريكية وبدأ تطبيق هذا المعيار
في عام 6111م.

5

للمزيد من المعلومات وتنزيل التعليمات يرجى زيارة www.itech-
mag.com\issue10.htm
2

http://www.usgbc.org/Docs/Archive/General/Docs0220.pdf

_________مجلة المهندس_______________________________________ JMISE 051 (0) 60 - 62آذار ________ 6102










سن تشريعات ولوائح ملزمة الصحاب المباني في تطبيق معايير
األبنية الخضراء لجعل عملية البناء األخضر المستدام ملزمة
وليست اختيارية.
االستفادة من تجربة بلدية دبي في تطبيق معايير األبنية الخضراء
والـ  LEEDفي جميع األبنية .
وضع جدول زمني لتطبيق معايير األبنية الخضراء من قبل
البلديات يتخلله تدريبات وورش عمل لشرح هذه المباديء
والتعليمات للمالكين وللمكاتب االستشارية والمقاولين.
فرض المواصفات البيئيه علي مصنعي المواد المحليه.
عمل مبادرات لتشجيع استخدام الطاقه الشمسيه والطاقات المتجددة
كبدائل عن الطاقة الكهربائية.
دعم و تشجيع مبادارات اعاده تصنيع مخلفات البناء والهدم وعمل
ورش عمل بهذا الخصوص.
التركيز على الجوانب اإلعالمية والتثقيفية في مجال البناء األخضر
المستدام وتبدا هذه المبادرات من المدراس وصوال الى الجامعات
ووسائل االعالم المسموعة والمرئية والمقروءة.
المصادر :


















أبو طالب  ،صوفي حسن " تاريخ النظم القانونية واالجتماعية"
دار النهضة العربية –  0292النسخة االلكترونية من الكتاب
أكبر ،جميل عبد القادر  ،آليات اإلبداع في العمارة اإلسالمية،
ندوة إشكالية العمارة والتطبيق في العمارة اإلسالمية ،جمعية
المهندسين البحرينية ،البحرين0225 ،
بدوي  ،دمحم طه،القاعدة القانونية:مدخل إلى دراسة القانون
الوضعي ،القاهرة-مصر:دار المعارف0252،
شيرزاد ،احسان "قانون البناء والتخطيط العمراني لمدينة بغداد" ،
امانة العاصمة -بغداد .0299
الصابوني ،عبد الرحمن " ،المدخل لدراسة التشريﻊ اإلسالمي"،
،ط ،5منشورات جامعة دمشق ،دمشق ،سوريا0226،
العامري  ،علي عبد الرزاق درهم " اثر القوانين والتشريعات
التخطيطية والعمرانية في النسيج الحضري للمدينة العربية –
الحالة الدراسية مدينة صنعاء "  ،رسالة ماجيستير  ،جامعة
بغداد – المعهد العالي للتخطيط الحضري واالقليمي . 6112 ،
العاني ،دمحم قاسم عبد الغفور" ،الحنين الى الماضي" ،رسالة
ماجستير غير منشورة ،قسم الهندسة المعمارية -كلية الهندسة –
جامعة بغداد.6110 -
عبدالوهاب،نيران دمحم"،أثر الضوابط التخطيطية في تشكيل
التجمعات السكنية الحضرية"،أطروحة دكتوراه ،جامعة
بغداد6112،
عالم،احمد خالد عالم" التشريعات المنظمة للعمران فى
مصر"،مكتبة األنجلو المصرية0292 ،
قديد ،محمود حميدان ،التخطيط الحضري ودور التشريعات
التخطيطية في النهوض بعملية التنمية العمرانية 6101،
القرآن الكريم
كيره،حسن،المدخل الى القانون ،الناشر-منشاءة المعارف -
اسكندرية،ط0292، 5
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أجل أن تبقى دبي مدينة صحية تتبع أعلى معايير التنمية المستدامة وذات بيئة
نظيفة خالية من الملوثات ,يتم تطبيق شروط ومواصفات المباني الخضراء
التالية على جميع المباني في إمارة دبي.9
الباب األول :تمهيد
الفصل األول  -عام  ,الفصل الثاني  -الحسابات والوثائق
المطلوبة
الباب الثاني :تعريفات
الباب الثالث ,التصميم البيئي للمبنى
الفصل األول  -المداخل وقابلية الحركة  ,الفصل الثاني  -تنسيق
المواقع  ,الفصل الثالث  -تلوث الجوار  ,الفصل الرابع  -الراحة المناخية
المحيطة بالمبنى  ,الفصل الخامس  -البناء بمسؤولية  ,الفصل السادس -
تقييم التأثير البيئي
الباب الرابﻊ :حيوية المبنى
الفصل األول  -التهوية وجودة الهواء  ,الفصل الثاني  -الراحة
الحرارية ,الفصل الثالث  -الراحة الصوتية  ,الفصل الرابع  -المواد الخطرة
 ,الفصل الخامس  -اإلضاءة الطبيعية والراحة البصرية  ,الفصل الساد س -
جودة المياه
الباب الخامس :كفاءة استخدام الطاقة
الفصل األول  -التر شيد والكفاءة :الغالف الخارجي للمبنى ,
الفصل الثاني  -التر شيد والكفاءة :أنظمة المباني  ,الفصل الثالث  -التد شين
وإدارة الطاقة  ,الفصل الرابع  -أنظمة الموقع :توليد الطاقة المتجددة
الباب السادس :كفاءة الموارد والمياه
الفصل األول  -الترشيد والكفاءة ,الفصل الثاني  -التدشين و إدارة
المياه  ,الفصل الثالث  -أنظمة اال سترجاع والمعالجة للمياه في الموقع
الباب السابﻊ :كفاءة المواد والنفايات
الفصل األول  -المواد والموارد ,الفصل الثاني  -إدارة النفايات
ويالحظ ان هذه التعليمات قد حاولت االقتراب بخطوات كبيرة من
تطبيقات الـ  LEEDوجعلها كتعليمات واجبة التنفيذ على جميﻊ األبنية
ضمن حدود بلدية دبي ابتداء من سنة  , 81225بل وحاولت الزيادة عليها
 ,ولو تمعن القارءي في تفاصيل الفقرات االنفة الذكر لوجد تحديدات اكثر
في بعض الفقرات تشمل حتى استخدامات ماء التكثيف ( الخارج من أجهزة
التبريد ) وطريقة ري الحدائق ,بل وحتى تدخل في كمية المواد المهدروة
والمعادة استعمالها في فترة تنفيذ المبنى.
األستنتاجات والتوصيات

 1باألمكان تحميل كتاب " شروط ومواصفات األبنية الخضراء "
 greenbuilding_arabicالذي أصدرته بلدية دبي من بوابة دبي االلكترونية
على الرابط http://www.dm.gov.ae/
 8يرجى الرجوع الى الملحق لقراءة التعميمين  215و 281الخاصة بتطبيقات
األبنية الخضراء المستدامة في بلدية دبي

________ 6102  _____________________آذارJMISE 051 (0) 60 - 62___________________________مجلة المهندس
وزارة التعليم العالى، أصول القانون،سعيد عبد الكريم، مبارك
0296،الطبعة األولى،جامعة بغداد،والبحث العلمى
Hakim,Basim, Arabic-Islamic-Cities Building 
and
Planning
Principles,Kegan
Paul
International, Andover,Hants. 0292
Punter, -RKQ‡Regulation and control" –"Design 
professionals and the Built environment"-chapter
09- John wiley and sons, Ltd- UK. 6111
المواقﻊ االلكترونية
 موقع المجلس األمريكي للمباني الخضراء
http://www.usgbc.org/?CategoryID=02
6105-01-60 تاريخ الدخول

."Green Building By the Numbers"
,.6105-9-0  تم الدخول باريخ.USGBC
http://www.usgbc.org/cert-guide
موقع
6105-01-66 تاريخ الدخول
تاريخ
www.itech-mag.com\issue10.htm
6105-01-06 الدخول
http://www.usgbc.org/Docs/Archive/Gene
ral/Docs0220.pdf
الرابط
على
االلكترونية
دبي
بوابة
http://www.dm.gov.ae/

 تعميمات بلدية دبي بخصوص تطبيقات األبنية الخضراء المستدامة:ملحق
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من ثم ,أصبح موضوع المحافظة على البيئة الطبيعية ومواردها والتي

ال عن تحقيق كفاءة اإلستخدام
أبرزها الطاقة ,بصورة خالية من التلوث ,فض ً
األمثل داخل األبنية ,من أهم أهداف العمارة المستدامة بيئياً.
 2-1مفهوم كفاءة إستخدام الطاقة في األبنية:

المقدمــــــة:
من بين التحديات البيئية األكثر أهمية في القرن  ,12هي تغيير المناخ
العالمي ،واإلفراط في اإلعتماد على الوقود األحفوري ،والطلب المتزايد على الطاقة,

إن نمط إستهالك الطاقة في المباني ،مع التركيز على إستخدام الطاقة

الكهربائية ال سيما في أوقات ذروة التحميل الكهربائي ،يعني أن المباني هي

فضالً عن التلوث البيئي ,والتي بمجلمها ُتعد من أكبر المشكالت التي تواجه
البشرية.

أكثر أهمية من حيث تكاليف الطاقة للمستهلكين ولنظم اإلستخدام ,فضالً عن
الطاقة الالزمة إلنشائها .وبإمكان كفاءة إستخدام الطاقة في األبنية أن يساهم

ظاهرة اإلحتباس الحراري ،والتي ُيعد قطاع البناء المتسبب األكبر في حدوثها ,تقدم
المباني التي توظف الطاقات المتجددة بديالً حاسماً لتوليد صفر كربون ,مقارن ًة

أكثر الوسائل فاعلية وذات مزايا إقتصادية عدة لتوفير الخدمات المطلوبة من قبل

وبينما يناضل العالم من أجل معالجة التغييرات المناخية العالمية ,ال سيما

بشكل كبير في حل هذه المشكالت ،حتى على المدى القصير نسبياً.
وتعد كفاءة إستخدام الطاقة ( )Energy Efficiencyفي األبنية ,من
ُ

بمثيالتها من األبنية التقليدية التي َتستخدم الوقود األحفوري الكثيف الكربون .حيث
الحد أو تقليل إنبعاثات غازات
تساعد المباني الكفوءة في إستخدام الطاقة ,على ّْ

عرف كفاءة إستخدام الطاقة في المبنى على أنها" :القدرة
وت َّ
مستخدمي الطاقةُ .
على تقديم نفس (أو أعلى) مستوى من خدمات الطاقة ،مثل :الراحة الحرارية،

الدفيئة ,وذلك من خالل دمج جميع جوانب أنظمة الطاقة المتجددة ,فضالً عن
مجموعة من الستراتيجيات المنفعلة في التصميم .من ثم ,تتميز المباني الكفوءة في

واإلضاءة عالية الجودة ،وما الى ذلك ,بتقليل إستهالك الطاقة والكلفة .ويتم زيادة

كفاءة إستخدام الطاقة من خالل إجراء التحسينات في التصميم والتكنولوجيا

إستخدام الطاقات المتجددة بكونها تمتلك القدرة على تقديم مستوى أعلى من األداء

المستخدمة في المبنى" (.)UNEP, 2332, P. 30

ال عن كونها مستدامة بيئياً وتحافظ على صحة اإلنسان ونظم البيئة
والخدمات ,فض ً
الطبيعية.

كما ُتعرف كفاءة إستخدام الطاقة في المبنى على أنها" :الكفاءة في
إستخدام طاقة المبنى ,ويعني المبنى الكفوء طاقوي ًا عموم ًا بأنه إستخدم طاقة

أقل ألغراض التدفئة والتبريد واإلضاءة ،من دون التأثير على راحة شاغلي

 1-1فاعلية العمارة في التصدي للتغييرات المناخية:

المبنى .وال تقوم المباني الموفرة للطاقة بحفظ كلف الطاقة وحماية البيئة عن

ركَّزت العمارة البيئية في سبعينيات القرن العشرين على الطاقة بدافع

طريق الحد من إستهالك الوقود األحفوري واإلنبعاثات فحسب ،بل إنها توفر بيئة

من التطورات في الحركة البيئية التي أحاطت بأزمة النفط حينها .حيث إزدادت

ذات جودة أعلى في البيئة الداخلية للمبنى أيضاً .ويحقق الجمع بين الكفاءة
في إستخدام الطاقة مع الطاقة المتجددة ،بيئة أفضل ( Hong & et al.,

كمية الطاقة المصروفة على تشغيل األبنية نتيج ًة إلدخال الخدمات إليها خالل
تلك الحقبة.

.)2332, P. 227

شكل المعهد
ونتيج ًة للحظر النفطي ،وضمن مخاوف الطاقة األخرىَ ،
األمريكي للمهندسين المعماريين (" )AIAلجنة الطاقة" ،والتي تم تقسيمها الى

وُتعرف كفاءة إستخدام الطاقة في المبنى أيضاً" :مدى إستهالك الطاقة لكل
متر مربع من المساحة األرضية من مقاييس البناء ما يصل الى معايير إستهالك

المنفعلة ،مثل مواد التسقيف
مجموعتين :المجموعة األولى ,نظرت في األساليب ُ

الطاقة الذي أنشئ لهذا النوع المعين من البناء تحت ظروف مناخية محددة"

العاكسة ،واختيار المواقع المفيدة بيئيًا للمباني ،وتحقيق وفورات في الطاقة .بينما
َّ
ركزت المجموعة الثانية ,على الحلول التكنولوجية أكثر ،مثل :إستعمال النوافذ
الثالثية

التزجيج,

وغيرها

(.)http://www.unido.org/fileadmin/import/60223_Module31.pdf, P. 4

من ثم ,تعني كفاءة إستخدام الطاقة في المبنى ,إستخدام طاقة أقل

(http://www.marble-

لتقديم نفس المستوى من الخدمات أو أعلى ,وتعد األجهزة موفرة للطاقة إذا كانت

.)institute.com/pdfs/historystoneingreenbuilding.pdf, pp. 3-2

توفر نوعية مماثلة أو أفضل من الخدمات في الوقت الذي َتستخدم فيه طاقة أقل

من جهة أخرى ,وكجزء من تغيير المناخ الناجم عن النشاط البشري،

مقارن ًة بالتكنولوجيا التقليدية" (.)Barnett & Browning, 2332, P. 11

ظهرت ظاهرة اإلحتباس الحراري .وهو ظاهرة تغيير المناخ العالمي الناجمة عن

النشاط البشري غير المسؤول تجاه نظم البيئة الطبيعية ومورادها ،حيث اإلزدياد في

 3-1تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة داخل األبنية:

ويسهم عددًا من الغازات
معدل درجة ح اررة الغالف الجوي لألرض والمحيطاتُ ,
بحدوث ظاهرة اإلحتباس الحراري ،بما في ذلك غاز ( )CO2الناجم عن حرق الوقود

إن إجراءات كفاءة إستخدام الطاقة المتجددة في األبنية في

إستخدامها النهائي وفي تصنيع ونقل الطاقة الكهربائية ,يحل محل الحاجة

األحفوري (.)Yudelson, 2332, P. 27

الى موارد الوقود األحفوري .ومن الناحية العملية ,ينتج دائماً فائدة اقتصادية
التي غالباً ما تكون كبيرة .وبإمكان هذه اإلجراءات أيضاً ,أن تقلل من

ويعد قطاع صناعة البناء وتشغيلها من أكبر القطاعات المستهلكة

للطاقة مقارن ًة بالقطاعات األخرى (الطاقة الكامنة في صنع مواد البناء وتحميلها

التكاليف الكبيرة ومخاطر اإلعتماد على واردات النفط ( UNEP, 2332, P.

ال عن الطاقة المصروفة عند تشغيل المبنى) ويتم
لموقع العمل وتركيبها ,فض ً
ي
ق
إنتاج معظم هذه الطاقة من حر الوقود األحفور  ,فضالً عن كونه أكبر باعث

.)27

للغازات المسببة لإلحتباس الحراري (غازات الدفيئة ())Greenhouse Gas

وتمثل معايير إستهالك الطاقة في المبنى ,القيم التمثيلية ألنواع

المباني المشتركة التي يمكن بموجبها مقارنة أداء المبنى الفعلي .وتطبق

على كوكب األرض (.)Ibid, P. 2

المعايير بشكل أساس على التدفئة والتبريد وتكييف الهواء والتهوية ،واإلضاءة،

ال
والمراوح ,والمضخات ,وأجهزة التحكم ,أو غيرها من المعدات الكهربائية ،فض ً
عن إستهالك الطاقة الكهربائية لإلنارة الخارجية .وتختلف المعايير المستخدمة
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للبلد

ونوع

المبنى

تبعاً
(
http://www.unido.org/fileadmin/import/60223_Module31.
.)pdf, pp. 4, 7

المدى البعيد ,مع تقليص حجم هذه النظم لتعمل بشكل أكثر كفاءة

طاقوياً.

 توظيف مواد اإلنشاء النانوية وتكنولوجيا النانو والتي توفر فرصاً لتطوير
قدرات اإلستشعار الذاتي في المواد لتحقيق كفاءة عالية في إستخدام

ويشار الى مقياس المعامل اإلجمالي لإلنتقال الحراري خالل المواد بـ (U-

الطاقة وتعزيز الراحة البيئية داخل األبنية ،فضالً عن توفيرها أساليباً
صديقة للبيئة.

 ،)valueويستخدم أيضاً بمثابة وسيلة لوصف أداء الطاقة في المبنى .وتدل قيمة
( )Uعلى كمية الح اررة المنتقلة (فقدان /إكتساب) خالل وحدة زمن عبر وحدة

 إستخدام أجهزة إستشعار لغاز ( )CO2داخل األبنية للسيطرة على

المساحة لمكون إنشائي متكامل ,في حال وجود إختالف بين درجة ح اررة سطحيه

مستويات التهوية بناءاً على اإلشغال لتجنب إهدار الطاقة.
 إستخدام إضاءة موفرة للطاقة ,مع أجهزة إستشعار اإلشغال التي تطفئ

درجة واحدة .وهو المعيار المستخدم في قوانين البناء لتحديد الحد األدنى لقيم
كفاءة إستخدام الطاقة للنوافذ واألبواب والجدران وغيرها من مكونات الغالف

األنوار وأنظمة التكييف في حال عدم إشغال الفضاءات.

الخارجي للمبنى .ويساعد مقياس المعامل اإلجمالي لإل نتقال الحراري على تقييم

 إختيار مراجل كفوءة في إستخدام الطاقة ونظم التدفئة المشعة ،بما في

كفاءة إستخدام الطاقة في المواد المجتمعة في أي مكون أو عنصر إنشائي .ويشير

ذلك سخانات المياه.

إنخفاض قيمة ( )Uالى أن كفاءة إستخدام الطاقة جيدة.

 إستخدام أنظمة التدفئة الحرارية األرضية التي تقلل من إستهالك الطاقة

وتعمل النوافذ واألبواب والجدران والحواجز الضوئية على كسب أو فقدان

في المبنى بنسبة .%33

الح اررة ،ومن ثم زيادة الطاقة الالزمة ألغراض التبريد أو التدفئة .ولهذا ,أنشأت

المجموعة الثانية /اإلجراءات المنفعلة ( ,)Passiveوتتضمن:

معظم قوانين البناء ,المعايير الدنيا لكفاءة إستخدام الطاقة من هذه المكونات

 اإلستفادة من التصميم المنفعل للطاقة الشمسية ,بما في ذلك :إختيار التوجيه

(.)Ibid, P. 7

الصحيح للمبنى وفضاءاته الداخلية.

 توفير اإلضاءة الطبيعية للفضاءات الداخلية للمبنى.

وعلى الرغم من صعوبة تحديد مؤشر واحد لكفاءة إستخدام الطاقة

 تعزيز التهوية الطبيعية داخل المبنى من خالل النوافذ لتوفير التدفئة

داخل األبنية ,إال أن كفاءة إستخدام الطاقة داخل األبنية يجب أن تتضمن

والتبريد المنفعل.

مجموعة من العناصر تقع ضمن ثالث فئات ,هي:

.1

.2

 إختيار المواد المناسبة لغالف المبنى والتي تحقق عزل مالئم وسعة حرارية
عالية ,لتقليل الكسب الحراري الشمسي.

يجب أن يحتوي المبنى على التكنولوجيات الكفوءة في إستخدام الطاقة,

 إختيار تزجيج جيد للنوافذ والفتحات ,كالتزجيج المزدوج ,والمنخفض

والتي عندما تعمل ,كما تم تصميمها ،ستقلل بشكل فعال من إستخدام

اإلبتعاثية ,ولجميع أنواع األبنية.
 إختيار أفضل الطرق للسيطرة على الرطوبة في المباني ،لتوفير مديات عالية

الطاقة.

ينبغي أن يتم تشغيل المبنى بطريقة تكون فعالة في إستخدام الطاقة.

من الراحة مع قليل من الطاقة المصروفة للتبريد.

واألدلة على كفاءة اإلستخدام األمثل للطاقة داخل األبنية تكمن في

 إستعمال ألوان خارجية فاتحة ،وتظليل النوافذ والفتحات.

إستخدام الطاقة بشكل منخفض مع توفير مديات عالية من الراحة

.3

بالنتيجة ,هناك العديد من األسباب المقنعة للدول كي تسعى الى زيادة

الحرارية ,مقارن ًة باألبنية التقليدية.

إستخدام الطاقات المتجددة إلنتاج الطاقة الكهربائية في األبنية .إذ تنتج معظم

يتعين على المبنى الكفوء في إستخدام الطاقة أن يكون مزوداً بوسائل
الراحة والنظم والمعدات المالئمة لهذا النوع من األبنية.

مصادر الطاقة المتجددة تأثيرات تلوث صفر أو منخفضة جداً على نظم البيئة
الطبيعية ,مقارن ًة بالوقود األحفوري الكثيف الكربون .عالوًة على كون األبنية

وبرغم أن كفاءة إستخدام الطاقة داخل المبنى قد ال تتفوق في كل

الكفوءة في إستخدام الطاقة المتجددةُ ,توفر مستو ًى أعلى من خدمات الطاقة
مقارن ًة بمثيالتها من المباني التقليدية .وتمتلك األبنية الموفرة للطاقة مستويات

الجوانب الثالث ,إال أنه ينبغي على المبنى أن يحقق جانبين بشكل "ممتاز"

مقابل جانب واحد بشكل "متوسط" على األقل ( Meier & et al., 2332, P.

.)33

أعلى من الراحة الحرارية ،وزيادة في القدرة على مواجهة تعطل إمدادات الطاقة،

وتشجع زيادة اإلنتاجية لشاغليها ,فضالً عن فوائد الوفورات في الطاقة المباشرة
(.)UNEP, 2332, P. 34

وهناك مجموعة من اإلجراءات التفصيلية التي يتعين اإللتزام بها لتحقيق

 4-1معايير توظيف الطاقة المتجددة في األبنية:

أعلى معايير كفاءة إستخدام الطاقة داخل األبنية ,ال سيما بتوظيف الطاقات المتجددة.

عند تقييم المباني واألنظمة المستخدمة فيها من وجهة نظر الطاقة ،يتعين

وسيقسمها البحث الى مجموعتين :اإلجراءات الفاعلة ( ,)Activeواإلجراءات المنفعلة

أخذ معدالت تدفق الطاقة في اإلعتبار ألغراض التدفئة والتبريد واإلضاءة وتسخين

( ,)Passiveوهو التقسيم الذي إعتمده البحث في جزئه العملي (( & Bauer

المياه الصالحة للشرب.

 ,)et al., 2333, P. 73و( Yudelson, 2332, pp.32, 31-23,

وينبغي التمييز بين متطلبات الطاقة ()Energy Requirement

:))336

والطلب على الطاقة ( .)Energy Demandحيث تعني متطلبات الطاقة:

المجموعة األولى /اإلجراءات الفاعلة ( ,)Activeوتتضمن:

"كمية الطاقة الالزمة لتلبية اإلحتياجات المتعلقة بدرجات الحرارة والرطوبة

 توظيف مصادر الطاقة المتجددة لتوليد التبريد والتدفئة الميكانيكية

واإلنارية (... )Illuminanceالخ في البيئات الداخلية لألبنية" .في حين يعني

للمباني.

الطلب على الطاقة" :كمية الطاقة المستخدمة من شركات توريد الطاقة (النفط,

 إختيار أنظمة تكييف الهواء ( )HVACالكفوءة في إستهالك الطاقة,

والغاز ،والخشب ،والكهرباء ..الخ) والمتعلقة بالطلب النهائي على الطاقة ,وهي

فضالً عن كفاءتها اإلقتصادية لكونها موفرة عند التشغيل ,ال سيما على

مقدار الطاقة التي يتعين على النظم الحالية في المبنى إستخدامها من أجل
تحقيق متطلبات الطاقة" (.)Bauer & et al., 2333, P. 70
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مصدر بديالً للطاقة ( Building and
واإلستفادة من الوقود الحيوي بمثابة
اً
.)Construction Authority, 2333, P. 14
وعلى الرغم من أن الكهرباء الم َّ
ولدة من الخاليا الكهروضوئية
ُ
المتجددة األخرى الى حد ما
الطاقة
() )Photovoltaics (PVومعظم مصادر
ُ
وفي كثير من األحيان ،ال تزال أكثر كلفة من الكهرباء الم َّ
ولدة عن طريق محطات
ُ
المتجددة ذات النموذج
الطاقة
الطاقة التقليدية ،وعدد الحاالت التي هي من مصادر
ُ

وبغرض توظيف مصادر الطاقة المتجددة بطريقة فعالة وكفوءة في

ال عن كونها إقتصادية ،يجب اإللتزام بالمعايير اآلتية
اإلستخدام داخل األبنية ,فض ً
(:)Bauer & et al., 2333, P. 72
وللحد األدنى من الطلب على الطاقة.
 يجب تخفيض
ّْ

 ينبغي أن ال تختلف درجات الحرارة التشغيلية ألغراض التدفئة والتبريد
إختالفاً كبي ًرا عن درجات الحرارة في البيئات الداخلية للمبنى ,بغرض دمج
موارد الطاقة الطبيعية بشكل أكثر كفاءة .وهذا يعني أن تترواح درجات

اإلقتصادي من الطاقة ما تزال في طور النمو .إال أن العقد الماضي قد َشهَد
تحسينات كبيرة في إستخدام الخاليا الكهروضوئية ،وطاقة الرياح ،وتقنيات الطاقة

الحرارة بين ( )33-11م ºطوال مدة التدفئة والتبريد.
 يجب أن تتوازن النسبة بين الحجم اإلجمالي لمعدات التكييف المستندة

المائية متناهية الصغر ( .)Micro-Hydro Technologiesمما جعل من

على الطاقة المتجددة الى حجم المبنى الكلي ,بغرض التأكد من كفاءة

المتجددة أكثر جاذبية من أي وقت مضى .من ثم ،أخذت التكاليف تنخفض
الطاقة ُ

إستخدام الطاقة ,ال سيما الطاقة الشمسية والطاقة الجيوحرارية.

وهناك معايير ( )Codesللمبنى الكفوء في إستهالك الطاقة ,والتي تمثل

المتجددة آخذة باإلزدياد .فضالً عن وجود تحسينات
في حين أن الموثوقية بالطاقة ُ
التحكم بمحوالت التيار المتردد ،ومعظم منظومات الطاقة البديلة .كما
هائلة في
ُ

أو المباني القائمة .وتصدر معايير المبنى الكفوء طاقوياً عن الحكومات والجمعيات
الصناعية أو مجموعات خاصة .ومنذ بدء العمل بها بعد أزمة النفط في سبعينيات
القرن العشرين ,حفزت هذه المعايير الى تحسين وزيادة كفاءة إستخدام الطاقة في

المتجددة عملية أكثر ،وأقل كلفة سنوياً ( Barnett
التكنولوجية ،وأصبحت الطاقة ُ
.)& Browning, 2332, P. 27

الحد األدنى من المتطلبات التي تنظم كفاءة إستخدام الطاقة في المباني الجديدة و/

أصبحت المباني كفوءة وبشكل متزايد في إستخدام الطاقة والمواصلة في التحسينات

وفيما يأتي وصف ًا موج ًزا لبعض أنواع الطاقات المتجددة...
أوالً /الطاقة الشمسية (ُ :)Solar Energyت َعد الشمس ،مصدر الطاقة الذي
بإمكانه تلبية العديد من إحتياجات الطاقة للبشرية ،والى أجل غير مسمى .والطاقة

األبنية (.)Hong & et al., 2332, P. 223

من جهة أخرىَ ,تستهلك األبنية والمنتجات التي تحمل عالمة نجمة الطاقة
( ،)Energy Starطاقة أقل وفقاً للمعايير اإلتحادية .ونجمة الطاقة ,هو برنامج
الواليات المتحدة األمريكية لمعدات المكاتب واألجهزة والمنتجات التجارية ,ومنتجات

ويمكن إستخدامها كمصدر ح اررة أو
الشمسية هي أقوى أنواع الطاقة المتجددةُ ،
إلنتاج الطاقة ( .)Hong & et al., 2332, P. 20وتعرف الطاقة الشمسية على

أغلفة المساكن ,ومعدات اإلضاءة والتدفئة والتبريد والتهوية المنزلية ,وغيرها من

أنها" :طاقة اإلشعاع الشمسي الواصلة الى األرض ,والتي تسقط بشكل موجات

المنتجات .ونجمة الطاقة مصدر مصادق عليه لتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة في

كهرومغناطيسية" (عياش ,1891 ,ص .)131 ,34

األبنية ,والمساكن ,والمنتجات ,والخدمات ,ويعد معيا اًر دولياً للمنتجات التي تعادل أو
أفضل من المنتجات القياسية لكنها َتستخدم طاقة أقل .ولكسب نجمة الطاقة ,ينبغي
تستوفي

المنتجات

معايي ًار

صارمة

لكفاءة

إستخدام

الطاقة

أن
(
http://www.unido.org/fileadmin/import/60223_Module31.pd
 .)f, P. 26وعاد ًة ما تكون تكاليف المبنى الكفوء في إستخدام الطاقة أكثر في

ثانياً /طاقة الرياح ( :)Wind Energyيمكن تسخير الطاقة القادمة من الرياح
عن طريق تحويل الطاقة الحركية الكامنة في الرياح الى طاقة كهربائية أو طاقة

ميكانيكية بشكل حركة دورانية أو إزاحية أو ترددية ,بإستخدام توربينات الرياح

(المراوح الهوائية) .ويتم تصميم توربينات الرياح مع أذرع زعنفية الشكل ُتشكل

إنشائه ,إال أن كلفه أقل دائمًا في التشغيل ,ال سيما على المدى البعيد ( UNEP,
.)2332, P. 30

ديناميكية هوائية تتناوب عندما تتدفق عبرها الرياح .وتدفع األذرع الدورية

المتجددة:
 3-1الطاقات ُ

تركيب التوربينات بشكل منفرد بغرض تزويد مبنى أو مجموعة أبنية بالطاقة

بدورها العمود المحرك المتصل بالتوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية .ويمكن

الكهربائية ,أو يمكن تجميع عدة توربينات في مكان واحد لتكوين "مزارع الرياح"

ُت َعد مصادر الطاقة المتجددة وبحكم التعريف ,مستدامة وغير ناضبة
الحد من تقلبات
ونظيفة ,وتمتلك معظمها تكاليف وقود صفرية ,مما يساعد على ّْ

(.)Building and Construction Authority, 2333, P. 13

أسعار الطاقة (.)UNEP, 2332, P. 333

ثالثاً /الطاقة الجيوحرارية (الطاقة الحرارية األرضية :)Geothermal Energy
وهي الطاقة الحرارية القادمة من األرض ,والتي تعتمد على إستغالل البخار

المتجددة ( )Renewable Energyعلى أنها:
وت َّ
ُ
عرف الطاقات ُ
"الطاقات المشتقة من العمليات الطبيعية التي تتجدد بإستمرار بحيث ال يتم

الساخن تحت األرض والمياه الكامنة في مصادر المياه الحرارية الجوفية والمياه

إستنزافها .وتشمل أنواع مصادر الطاقة المتجددة :الطاقة الشمسية ,وطاقة

المعدنية الحارة وجلبها الى سطح األرض بغرض الحصول على الطاقة وتدوير

الرياح ,والطاقة الجيوحرارية (الحرارية األرضية) ,والطاقة الكهرومائية ,وطاقة

مولدات الطاقة الكهربائية بشكل مباشر أو غير مباشر لألبنية .وتنتشر في كثير

الكتلة الحيوية ,وطاقة المد والجزر .وتعد النفايات المحلية الصلبة

من دول العالم ,كما إستخدمت على نطاق ضيق في دول عربية عدة منها العراق

() )Municipal Solid Waste (MSWمن موارد الطاقة المتجددة أيضاً.

(.)Building and Construction Authority, 2333, P. 12

ويطلق على الطاقة المتجددة أيض ًا طاقة نظيفة ,وعاد ًة ما تحمل تأثيرات
وانبعاثات منخفضة أو منعدمة على البيئة" ( Hong & et al., 2332, P.
.)267

رابعًا /الطاقة الكهرومائية ( :)Hydropowerهي الطاقة التي يتم إنتاجها عندما
تتدفق المياه سريعًا من خالل التوربينات لتوليد الطاقة الكهربائية (تتوفر الطاقة من

جراء سقوط المياه من إرتفاع ما بسبب قوة الجاذبية األرضية لتدوير مولدات
الكهرباء) .وينبغي أن يكون الموقع جيداً لمرافق الكهرباء المائية بحيث ُت َّ
وقع عند

وعلى الصعيد العالمي ,نما توليد الطاقة من خالل مصادر الطاقات

المتجددة بوتيرة سريعة ,وأظهرت مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية

مساقط األنهار حيثما يكون تدفق النهر كافيًا ومالئماً لتمكين الزخم الفعال لتدوير
التوربينات (.)Barnett & Browning, 2332, P. 333

والكتلة الحيوية ,إمكانات أكبر نظ ارً لتوافرها بكثرة ,حيث قامت بتوظيفها العديد
من المباني المستدامة بيئياً ,فضالً عن تثبيت العديد من النظم الكهروضوئية,
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المجمعات الشمسية الحرارية ,والخاليا الكهروضوئية
المجمعات الشمسيةُ :
لهذه ُ
المجمعات الشمسية الفوتوكيميائية.
المجمعات الشمسية الكهربائية) ,و ُ
( ُ

خامساً /طاقة الكتلة الحيوية ( :)Biomass Energyوهي الطاقة الناتجة من
أي مواد صلبة غير خطرة ,ومن مواد النفايات السليلوزية التي يتم فصلها عن

ثانياً /النظم المنفعلة (الذاتية) ) :(Passive Systemsوهي إستخدام أشعة
الشمس للحفاظ على المباني دافئ ًة من خالل تأثير أشعة الشمس المباشرة على

مواد النفايات األخرى والمشتقة من الموارد ذات الصلة بالغابات (ما عدا األخشاب

الحد األعلى من الطاقة الشمسية بواسطة وسائل
المبنى لتدفئته ،لذا تأخذ
ّْ

القديمة النمو) ,ومن مواد النفايات الخشبية الصلبة ,ومن المصادر الزراعية مثل

طبيعية (بدون مضخات ومراوح) .وعلى سبيل المثال ,عّْبر الجدران والزجاج.

األشجار والحبوب ..الخ .ويمكن لهذه المواد أن تكون مصد اًر للطاقة عن طريق
إستخدام تقنيات التحويل الكيميائي الحراري أو التحويل الحيوي ( UNEP, 2332,

أو ًال /نظم التصميم الشمسي الفعالة في قطاع البناء:
يتم توظيف الطاقة الشمسية في قطاع البناء وبطرق وأساليب متعددة،

.)P. 363

بغرض اإلستفادة منها لحل مشكلة زيادة الطلب على كمية الطاقة الالزمة للسيطرة

ال
سادس ًا /طاقة الهيدروجين (ُ :)Hydrogen Energyيعد الهيدروجين حام ً
لطاقة متجددة ,ونظيفة ,وكفوءة ،ومتعددة اإلستعماالت ،والذي الى جانب الطاقة

على مايكرومناخ األبنية من خالل إستخدام المعدات ،والنظم ،والتكنولوجيا.

وباإلمكان تسخير الطاقة الشمسية واإلستفادة منها في األبنية بأربعة طرق

الكهربائيةُ ،يلبي جميع إحتياجات الطاقة ,ويشكل نظام الطاقة الذي من شأنه
أن يكون دائمي ومستقل عن مصادر الطاقة األخرى .ويمتلك الهيدروجين

أساس :الخاليا الكهروضوئية ( ,)Photovoltaicsوالطاقة الحرارية ( Thermal

 )Energyالتي ممكن إستعمالها لتوليد الطاقة وتدفئة وتبريد فضاءات األبنية

خصائصاً فريدة تجعل منه حامالً مثالياً للطاقة ,ويتضمن حقيقة أنه يمكن أن
ُينتج من الطاقة الكهربائية ويحول إليها بكفاءة عالية نسبياً ,ويمكن تخزينه

عن

.)P. 43

وسيتم التركيز على الخاليا الكهروضوئية ألنها ُتحول الطاقة الشمسية

ال
فض ً
(.)Bradshaw, 3110, P. 373

بشكل غازي ،أو سائل ,أو بشكل هدريدات معدنية ( Sherif & et al., 2330,

تدفئة

مياهها,

والتركيب

الضوئي

()Photosynthesis

مباشرًة الى كهرباء ,وهي الطريقة األكثر شيوعاً واستعماالً وتتركز حولها الكثير
من الجهود لتطويرها ,ويتوقع أن ُتسهم بشكل كبير في إستخدام الطاقة الشمسية

سابعاً /طاقة المد والجزر ( :)Tidal Powerهي شكل من أشكال الطاقة
الكهرومائية التي ُتحول الطاقة من المد والجزر الى طاقة كهربائية ,حيث يحرك

إلنتاج الكهرباء.

المد كمية كبيرة من المياه مرتين يومياً .ويتم إنشاء طاقة المد والجزر بواسطة
الحركة النسبية لألرض ،والشمس والقمر التي تتفاعل بواسطة قوى الجاذبية

الخاليا الكهروضوئية (:)Photovoltaics

(.)Building and Construction Authority, 2333, P. 10

ُينظر لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية على أنه مستدام بيئياً,
حيث تستمد تكنولوجيا الطاقة النظيفة من الشمس التي هي مصدر الطاقة المتجددة

ثامناً /الطاقة النووية (:)Nuclear Energy
قصد بالطاقة النووية ,محطات توليد الطاقة الكهربائية بإستعمال الحرارة الناتجة
ُي َ

األكثر وفرة والمتوزعة على نطاق واسع من كوكب األرض.

وتعرف الخاليا الكهروضوئية ( )Photovoltaicsعلى أنها" :وسيلة لتوليد

عن عمليات اإلنشطار النووي الحاصل في المفاعالت النووية من خالل

الطاقة الكهربائية من خالل تعيين النظم الكهربائية التي تقوم بتحويل اإلشعاع

إستخدام نظائر اليورانيوم  233الموجودة بكميات قليلة في الطبيعة مع عنصر

الشمسي مباشرًة الى طاقة كهربائية (( )Direct Current (DCمن دون توليد
أي إنبعاثات لغاز ( )CO2أو غازات الدفيئة األخرى وذلك عبر إستخدام تكنولوجيا

اليورانيوم ( 239عياش ,1891 ,ص .)23

وسيتم التركيز على تطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع البناء نظراً
ألهميتها ,ال سيما في البيئة العمرانية العراقية...

أشباه موصالت من خالل التأثير الكهروضوئي (الكهرباء من الضوء ,ال سيما ضوء

الشمس) .وتقوم الخاليا الكهروضوئية بإستخدام األلواح الشمسية التي تتكون من

 1-1تطبيقات الطاقة الشمسية في قطاع البناء:

عدد من الخاليا الشمسية المحتوية على مواد ضوئية لتوفير الطاقة الشمسية القابلة

يمكن إستخدام الطاقة الشمسية في األبنية بعدد من الطرق لتوفير

المستخدمة لتكوين الخاليا الضوئية
لإلستخدام ,وغالباً ما تكون المواد الضوئية
َ
مصنوعة من أشباه الموصالت – سليكون عالي الجودة" ( Probst & Roecker,

الطاقة ,وذلك من خالل نظم التصميم الشمسي التي تضم ( Bradshaw,

 ,)3110, P. 373و( ,)Hong & et al., 2332, P. 20و(عياش،

.)2332, P. 60

 ،1891ص :)193-118

وتلعب تقنيات الخاليا الكهروضوئية دو ارً هاماً في التخفيف من ظاهرة
اإلحتباس الحراري العالمية من خالل إنتاجها "الطاقة المتجددة" بواسطة عملية

أوالً /النظم الفعالة ) :(Active Systemsيتطلب اإلستخدام الفعال للطاقة
الشمسية ضرورة تحويلها من موجات كهرومغناطيسية الى أحد أشكال الطاقة

ال عن ذلك ،يمكن تكامل نظمها مع المبنى
صامتة وغير مرئية .فض ً
(( ,)Building Integrated PV (BIPVأو يمكن إضافة نظمها الى

الشائعة اإلستعمال (الحرارية ،الكهربائية ،الفوتوكيميائية) ،وذلك إلستخدامها في
تلبية واحدة أو أكثر من حاجات البشر .ويتطلب تحقيق هذا الغرض ،وسيل ًة مالئم ًة

المبنى (( ,)Building Added PV (BAPVوذلك بغرض إنتاج الطاقة

تقوم بالتعامل مع اإلشعاع الشمسي وتحويله الى شكل مالئم من الطاقة ،وتشمل

المطلوبة له ,حيث تتوفر الخاليا الكهروضوئية بهيئة أسطح مستوية أو مرنة،

النظم الفعالة :المضخات ،والمراوح ،والمعدات الميكانيكية األخرى ,ومن أهم هذه

تشتمل خاليا أو شرائح ،وباإلمكان دمجها في أي جزء من غالف المبنى،

المجمعات الشمسية ( )Solar Collectorsومهمتها إلتقاط الطاقة
الوسائل ُ
الشمسية الساقطة على سطحها وتحويلها الى أحد أشكال الطاقة الشائعة اإلستعمال

وتمتاز بخصائصها التصميمية العالية مثل :الحجم ،والمرونة ،والشكل,

والمظهر ,والمالئمة لكافة أنواع األبنية (.)Ibid, P. 60

والتي تقوم بتدفئة فضاءات األبنية وتوفير المياه الساخنة .ومن أهم األنواع الرئيسة
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من المبنى وُتستخدم الحركة الطبيعية للح اررة بغرض تدفئة بقية المبنى .وُت َعد
طريقة الكسب غير المباشر للطاقة الشمسية واحدة من أكثر طرق التصميم
براعةً ،حيث يتم فيها توظيف جدار التخزين الحراري ،أو يتم إستخدام الجدار

وتنتج الخلية الكهروضـوئية النموذجية حوالي ( 2واط) ,لذا يرتبط عدداً

كبي اًر من الخاليا في سلسلة لتشكيل الوحدات بغرض الحصول على تيار كهربائي
مناسب ،وتترتب الوحدات معاً بالتوازي والتوالي لتشكيل المصفوفة ,وبتعدد

الترومب ( )Trombe Wallالذي يعمل من خالل إمتصاص األشعة
الشمسية وتحويل طاقتها ،حيث يقوم بخزن الطاقة الشمسية في الجدار خالل

المصفوفات التي تضم مئات من الخاليا الشمسية ,يزداد فرق الجهد وبالنتيجة
تزداد شدة التيار الكهربائي للوصول الى الجهد التشغيلي المطلوب (الشكل )1

أوقات ذروة اإلستخدام ,ثم يقوم الحقاً بإمداد تلك الطاقة ببطء من خالل البناء
عندما يحتاجها شاغلو المبنى .ويشيد الجدار الترومب عاد ًة ,من مواد بناء
طلَيت بلون
عالية الكثافة ،كالطابوق ،والحجر ,أو حاويات مملوءة بالمياه – ُ

(.)Addington & Schodek, 2337, P. 362
إجماالً ,يمكن تصنيف أنواع الخاليا الكهروضوئية الى ثالث فئات:
 .1خاليا السيليكون البلورية التقليدية (الرقاقة القائمة).

داكن للحصول على كفاءة أكثر في إمتصاص اإلشعاع الشمسي.
 1-1الطاقة في العراق:

 .2الخلية الرقيقة الغشاء (والمصنوعة من مواد مختلفة من أشباه

لقطاع الطاقة في العراق دوره الهام في مستقبل البلد ورخائه ،وبإمكان ذلك

الموصالت).

 .3تكنولوجيا النانو المستندة على الخاليا الشمسية ,والتي تظهر بكثرة في

وي َعد العراق
القطاع المساهمة وبشكل كبير في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالميةُ .
يؤهله لزيادة إنتاجه من
ثالث أكبر ُمصدر للنفط عالمياً ،ولديه من الموارد والخطط ما
ُ

ويجب أن تكون الخاليا الكهروضوئية مترابطة بغرض تشكيل الوحدة

الطلب المتزايد على الكهرباء ,أم اًر بالغ األهمية في التنمية الوطنية للعراق ،فمحطات
الطاقة ُتولد حالياً الكهرباء أكثر من أي وقت مضى ،ورغم ذلك فإن أجزاءاً كثيرة من

األسواق العالمية.

النفط والغاز .غير أن العقبات التي تواجه العراق ليست بالهينة ،حيث أصبح مواكبة

النمطية النموذجية للخلية الكهروضوئية .ويتم دمج الوحدات الكهروضوئية مع

البالد ما زالت تواجه إنقطاعًا في التيار الكهربائي ولمدد طويلة يومياً ,ال سيما مع
حدوث تقلبات في أسعار النفط واإليرادات األمر الذي يؤدي بإنتاج النفط الى مسار
ُمتدن (بيرول,وآخرون ،2312،ص.)13 ,11

مجموعة من المكونات اإلضافية للمنظومة والتي تعتمد على التطبيق (وعلى
سبيل المثال :المحوالت ،والبطاريات ،والمكونات الكهربائية ،وأنظمة التركيب)،

لتشكل بمجملها منظومة الخلية الكهروضوئية ( Probst & Roecker,

من جهة أخرى ,يسهم قطاع الطاقة بصورة مباشرة في التحدي البيئي,

وال تعد الخاليا الكهروضوئية الطريقة الوحيدة لتحويل اإلشعة الشمسية الى

والغاز لتوليد الكهرباء ,أو من جراء إستخدام الوقود منخفض الجودة في وسائط
النقل والذي يحتوي على الرصاص .وتقدر إنبعاثات العراق من ( )CO2من جراء
إستخدامات الطاقة األحفورية بـ ( 133مليون طن متري) في عام 2313
(بإستثناء حرق الغاز الذي َّ
ولد لوحده  23مليون طن من إنبعاثات  CO2جراء
حرقه) ,ومن المتوقع زيادة اإلنبعاثات لتصل الى أكثر من ( 433مليون طن)

سواء كان ذلك جراء تلوث المياه أو التربة واحراق الغاز في سياق إنتاج النفط

.)2332, P. 64

طاقة كهربائية دونما الحاجة إلستعمال األجهزة الوسيطة كاآلالت الحرارية ,فهناك
أيضًا طريقة المزدوجات الحرارية أو ما تعرف بالطاقة الكهروحرارية حيث يؤدي إرتفاع

درجة ح اررة نقطة إتصال معدنيين مختلفين الى سريان تيار كهربائي .والطريقة
األخرى هي ما يعرف بالطريقة األيونية الحرارية والتي هي ظاهرة سريان اإللكترونات

في عام  ,2333لتشكل ما يقرب من  %11من إنبعاثات ( )CO2ذات الصلة
بالطاقة في الشرق األوسط في عام  ,2333وما يزيد قليالً عن  %1من

من سطح مادة موجودة في صندوق مفرغ من الهواء حيث تتحرر اإللكترونات بتأثير
الطاقة المكتسبة على سطح المادة (عياش ،1891 ,ص .)233

اإلنبعاثات العالمية ,وهو رقم مرتفع للغاية.

إجما ًال ,تختلف تكنولوجيا الخاليا الكهروضوئية عن تكنولوجيا الطاقة
الشمسية الحرارية ( ،)Solar Thermal Technologyالتي يتم فيها تحويل

وي عد اإلعتماد على الوقود األحفوري ,الى جانب إستخدام التقنيات
ُ
القديمة ,فضالً عن عدم وجود معايير كفاءة الطاقة ,من أهم األسباب التي
تجعل العراق واحداً من أكبر اإلقتصادات كثيفة الكربون في العالم في عام

الطاقة الحرارية من الشمس الى وسيلة أخرى مثل الماء .وكال التقنيتين ُتعد

طرقاً ممتازة لتسخير الطاقة المتجددة من الشمس

( 2313بيرول ,وآخرون ،2312 ،ص .)83 ,43-38

( Building and

المناسبة لتطوير
ُ
وتعنى الحكومة الحالية في العراق ،بالدراسات الالزمة و ُ

.)Construction Authority, 2333, P. 17

الطاقة البديلة للنفط الخام ،وهذه الطاقات هي اإلستخدام األ نسب من حيث

وكلفها اإلقتصادية ,ال سيما على المدى البعيد ( Alasady,
مالءمتها للبيئةُ ،
.)2333, pp. 32

ثانياً /نظم التصميم الشمسي المنفعلة في قطاع البناء:

المنفعلة في األبنية ،ال
هناك طريقتان أساس لنظم الطاقة الشمسية ُ

سيما المساكن (:)Holloway, 2337, pp. 2, 1

المتجددة:
 9-1مسيرة العراق نحو الطاقات ُ

 .1الطريقة المباشرة :هي األبنية (الوحدات السكنية) ذات الكسب المباشر للطاقة

إنضم العراق في عام  2338الى الدول الموقعة على اإلتفاقية الدولية
َ
المؤسسة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( )IRENAمما يمهد الطريق الى
العضوية الكاملة في المنظمة عندما تتم المصادقة على اإلتفاقية (بيرول ,وآخرون،

الشمسية ،والتي ُت َعد أبسط نوع ،من خالل اإلعتماد على النوافذ المواجهة
للجنوب وتسمى النوافذ الشمسية .ويمكن تصنيعها تقليدياً كالنوافذ القابلة للفتح
أو الثابتة على الجدار الجنوبي للمبنى أو ذات األبعاد القياسية لأللواح

 ،2312ص.)94

الزجاجية العازلة في الجدار .وهنا يتم اإلستفادة من ح اررة الشمس مباشرًة على
وتخزن في األثاث ،وكذلك الح اررة التي تشع
الجدران ،واألرضيات ،والسقوفُ ،

وبخصوص خطة وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية ،فيما يتعلق بالطاقة

المتجددة ,فإن الوزارة وضعت "الخطة الستراتيجية الوطنية للطاقة" في بداية عام

في الفضاء طوال النهار والليل .من ثم ،سوف تزداد جميع حاالت األداء

 ,2313والتي نصت على:

والراحة لفضاءات الكسب الشمسي المباشر.

"يتعين على العراق إدخال الطاقة المتجددة بنسبة ( %)3-4لغاية عام .2333

 .2الطريقة غير المباشرة :وهي األبنية (الوحدات السكنية) ذات الكسب غير
المباشر للطاقة الشمسية ،إذ يتم تجميع وخزن الطاقة الشمسية في جزء واحد
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ويعد إستخدام تقنيات توليد الكهرباء بتركيز حرارة الشمس هي األعلى
ُ
بين الطاقات المتجددة األخرى ,حيث يصل المتوسط العالمي الى ( 113واط/م.)2

ومن المتوقع أن يصل إنتاج العراق في عام  2333نحو ()32-33

گيگاواط من الكهرباءُ ،تمثل نسبة الطاقة المتجددة فيها حوالي ()933-133

ميگاواط.
المتجددة

وت َعد المناطق الصحراوية الشاسعة غرب العراق ،أفضل مكان ستراتيجي لبناء
ُ
محطات توليد الطاقة الشمسية ،إلنهاء أزمة الكهرباء التي تعاني منها البالد,

وهناك بوادر لوزارة الكهرباء على شكل محاوالت لمشاريع الطاقة
تقدر

بنحو

(33

حيث تصل ذروة قوة الكثافة في صحراء غرب العراق الى ( 313,2كيلو واط

ميگاواط)

2

(.)http://www.baghdadiabian.com/pdf.php?id=63116, P. 3

ساعة/م سنة) طبقًا لبيانات اإلدارة الوطنية للمالحة الفضائية والفضاء ناسا
(( )NASAالشمري ,2313 ,ص .)1

وُت َعد الطاقة الشمسية هي األفضل من بين الطاقات المتجددة األخرى
ُ
لإلستخدام في العراق ،وذلك لعدة أسباب:

ثانياً /تطبيقات طاقة الرياح في الواقع العمراني العراقي:
في تسعينيات القرن العشرين ومن خالل عمل اللجان الفنية في وزارة



المشمسة على مدار العام,
يتميز مناخ العراق بعدد كبير من الساعات ُ
حيث يقع ضمن حزام األشعة الشمسية العالية ،إذ يستقبل كمية إشعاع
شمسي تصل الى ( )1,3-1,3كيلوواط ساعة /م 2لمجموع مدد شروق



نسبة عالية لأليام المشمسة مقارن ًة باأليام الممطرة والغائمة خالل

ُيطرح بقوة ,بسبب وجود حاجة فعلية تتطلب أكثر من مصدر كهربائي لتغطية
النقص الحاصل في الطاقة الكهربائية ،فضالً عن كون الدراسات الحديثة قد



سهولة تركيب منظومات الطاقة الشمسية.

فبرغم سرع الرياح المنخفضة في العراق ,إال ان هنالك محاوالت عديدة إلستغاللها

الكهرباء والصناعة في بغداد ,ظهرت بوادر اإلهتمام بطاقة الرياح إال إنها بقيت

ضمن التصور المحكوم بإنتاج الكهرباء .وبقي هذا التصور يتجه بإتجاه تطوير
وصيانة المحطات الحرارية والغازية الموجودة ،أما اآلن فموضوع طاقة الرياح

شمسي تتراوح بين ( )3333-2933ساعة سنوياً ،مع ضمان
الحصول على كميات كبيرة من الطاقة.

أظهرت إمتالك العراق لطاقة رياح تكفي إل نتاج معقول من الطاقة الكهربائية.

فصل الشتاء.

بغرض توليد الطاقة الكهربائية ،حيث تشير بيانات االنواء الجوية العراقية الى

وتؤدي ُكل هذه العوامل الى نتيجة مؤداها" :جعل الطاقة الشمسية هي
ُ

ال َخيار األول لمصدر الطاقة البديلة بعد النفط الخام في العراق" ( Alasady,

وجود مكمنين محتملين لطاقة الرياح ،المكمن األول :يمتلك سرعة رياح بحدود
( 3,3م/ثا) في محافظة الناصرية .والمكمن الثاني :يمتلك سرعة رياح ( 3,3م/ثا)

 8-1التجربة العمرانية العراقية في توظيف الطاقات المتجددة:

سجل بيانات سرعة الرياح عاد ًة على إرتفاع
اإلرتفاعات اإل كبر مثل (13م) إذ ُت َ
وترشح الدراسات التي تم اجراؤها في مركز الفلك وفيزياء الفضاء في
(13م) فقطُ .

بسبب توافر الطاقة الشمسية على مدار العام تقريبًا في البيئة العراقية,
ال عن سهولة تركيب منظومات الطاقة الشمسية ,فإن ذلك ُيعطي للعراق
فض ً
ستغَلت
المؤهالت الالزمة إلستغالل الطاقة الشمسية في مشاريعه العمرانية ،والتي إ ُ
بالفعل بين عامي ( )2331–1891في مشاريع كبيرة في مركز بحوث الطاقة

طاقة الرياح علماً ان عدد الساعات المتوقعة المتاحة إلستخدام طاقة الرياح
بحسب احدى الدراسات يبلغ ( 1198ساعة .سنوياً) (كمونة ,ورفو ,2311 ,ص

.)2333, pp. 32, 30

في منطقة الرطبة ،وهاتان المنطقتان مرشحتان لتطبيقات طاقة الرياح السيما مع

أوالً /تطبيقات الطاقة الشمسية في الواقع العمراني العراقي:

وزارة العلوم والتكنولوجيا منطقة (العزيز – الكشك) كمكمن محتمل ثالث إلستثمارات

.)49

 13-1الجانب التطبيقي:

والبيئة ،بما في ذلك بناء مركز أبحاث الطاقة والبيئة ,ومنظومات التدفئة والتبريد،

بغرض تحقيق هدف البحث ,تم تدعيم الدراسة النظرية بجانب تطبيقي

واإلضاءة ،والمسكن الشمسي العراقي (الشكل  ،)2والحضانة الشمسية (الشكل

من خالل تحليل مجموعة أمثلة ألبنية وظفت تطبيقات الطاقة الشمسية ,وبيان

 ،)3ومجمع أبو نؤاس السكني في بغداد ,وتصنيع سخان منزلي ،ومشاريع مع

أهم الستراتيجيات المنفعلة والفاعلة الموظفة في المشروع بغرض تحقيق كفاءة

و ازرة التربية والتعليم لتدفئة المدارس والقاعات ،ومشاريع تدفئة وتبريد البيوت

إستخدام الطاقة.

الپالستيكية في منطقتي الجادرية والفضيلية في بغداد ،ومشروع ضخ المياه في

المثال األ ول /مبنى "خليج قزحية العين (Smith & ( ")Iris Bay

ربيعة وسامراء والفضيلية ،وتصنيع أجهزة شحن البطاريات والمواد المقطرة واضاءة

:)Trifilova, 2333, pp. 0-4

مدارج المطار ،وتجهيز مكررات بث الطاقة الكهربائية في حمرين ،واالنتهاء من
محطة البحوث ،ونموذج إستغالل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أبو غريب،

وتجهيز اإلشارات الضوئية وانارة الحدائق والساحات ،وتصنيع ثالجة ومبردة

نوع المشروع

(.)Alasady, 2333, P. 30
من جهة أخرى ,يعاني العراق منذ عقود من مشكلة النقص في الطاقة
الكهربائية .لذا ،ينبغي اإلستعاضة عن الطرق التقليدية بالطاقة الشمسية لتوليد

موقع المشروع

مناخ موقع المشروع

المهندس المعماري للمشروع

الطاقة الكهربائية ،والتي هي طاقة غير ناضبة (متجددة) ،ورخيصة ،ونظيفة،

وصديقة للبيئة وغير ملوثة لها .ونظ ارً لتراكم الغبار واألتربة واألوساخ على
األلواح بسبب الغالف الجوي العراقي ،األمر الذي يؤدي الى خفض كفاءة األلواح

 :إداري – تجاري.
 :إمارة دبي.

 :مناخ حار جدًا.
 :شركة أتكينز (.)Atkins

أو ًال /وصف المشروع:
يقع مبنى "خليج قزحية العين ( ")Iris Bayالتجاري ,في الجزء الجنوبي

الشمسية بنسبة تصل الى  .%33ويكمن الحل لهذه المشكلة في إستخدام

الغربي من إمارة دبي ذات المناخ الحار جداً في األمارات العربية المتحدة ,وهو
يضم مجموعة من المكاتب اإلدارية والتجارية .تم البدء بإنشاء المشروع عام

تكنولوجيا النانو ( )Nanotechnologyفي تصنيع ألواح مرنة ،مع القدرة على
منع إلتصاق الغبار عليها.

وفي نهاية عام  ،2313أقامت وزارة العلوم والتكنولوجيا العراقية مؤتم ًرا
مصدر بديالً للطاقة األحفورية (النفط
حول إستخدام الطاقة الشمسية بوصفها
اً

2331م ومازال المشروع تحت اإلنشاء .وقد ُصمم المشروع من قبل شركة أتكينز
( ,)Atkinsفضالً عن أعمال إنشاء المبنى .وتبلغ المساحة اإلجمالية للبناء

الخام) ،وبمثابة وسيلة للطاقة النظيفة (.)Alasady, 2333, P. 32

( 31333م ,)2والمبنى متعدد الطوابق (برجي) يتألف من ( 32طابقاً) بإرتفاع
( 113م) ,ويضم ثالثة سراديب كمواقف للسيارت تتسع لـ ( 823سيارة) ،كما

03

_________مجلة المهندس_______________ __________________ JMISE 051 (0) 11 - 40آذار ________ 6102
2313م ,وجائزة الريادة مجلس التنمية اإلقتصادية للطاقة الشمسية ( Economic

ال عن
يضم طابق أرضي ،مع ثالثة مستويات لمنصة ( )Podiumالمشروع ,فض ً
سقف المنصة .وتضم الواجهة بين البرج والمنصة صالة ألعاب رياضية ,مع حمام

 )Development Board Solar Pioneerعام 2338م ,وجائزة العالمة
الخضراء الپالتينية  )BCA Green Mark Platinum( BCAعام 2339م.

سباحة مفتوح.
َّ
مثل المشروع فرصة مبكرة ألتكينز ( )Atkinsإلستكشاف تحديات

ثانياً /أهم الستراتيجيات الموظفة في المشروع بغرض تحقيق كفاءة إستخدام
الطاقة:

التصميم المستدام بيئياً في المناخ الحار ,حيث ضم وسائل التصميم المناخي
الفاعلة والمنفعلة لتحقيق كفاءة إستخدام عالية للطاقة داخل المبنى ,إذ وظف

إشتمل المشروع على ستراتيجيات عدة بغرض تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة
فيه ,فضالً عن توفير كفاءة التشغيل األمثل للمبنى ،وذلك من خالل توظيف الطاقة

المشروع الطاقة الشمسية من خالل تثبيت مجموعة من الخاليا الكهروضوئية في

المخ َطط (-1
المتجددة ,مع مجموعة من المزايا المستدامة بيئيًا ,والتي يوضحها ُ
.)2

ال عن مجموعة من المزايا المستدامة بيئياً ,مما جعله معلمًا
واجهته الرئيسة ,فض ً
معمارياً فريداً من نوعه في قلب منطقة الخليج التجاري في دبي .وقد جرى
إستلهام التصميم البيضوي الشكل للمشروع من قبل مالك المشروع ليصبح معلماً

المثال الثالث /مشروع "برج نهر اللؤلؤ (Hong & ( ")Pearl River Tower

معمارياً بار اًز عن المباني المجاورة له في مدينة دبي .وقد نجح المشروع في
تحقيق هذا الهدف عن طريق تصميمه الفريد ,وارتفاعه المتميز أيضاً .حيث

:)et al., 2332, P. 332

يتضمن غالف المشروع ,قشرتين متطابقة مزدوجة ُمنقطة منحنية تبرز عن
المنصة .اإلرتفاع الخلفي هو منحنى الرأسي المستمر الذي يتخلله مجموعة من

نوع المشروع

بالتناوب .ويبلغ إرتفاع الدعامتين المنحنية ( 43م) وهي التي تقوم بدعم البرج

مناخ موقع المشروع
المهندس المعماري للمشروع

موقع المشروع

الشرفات .في حين يتألف اإلرتفاع األمامي من سبعة مناطق من الزجاج المنحني

(الشكل .)4

 :تجاري.

 :مدينة (.)Guangzhou

 :مناخ شبه إستوائي رطب.
 ,)Skidmore( :و(,)Owings

و( ,)Merrilو(.)Gordon Gill

ثانياً /أهم الستراتيجيات الموظفة في المشروع بغرض تحقيق كفاءة إستخدام
الطاقة:

أو ًال /وصف المشروع:
يقع مبنى برج نهر اللؤلؤ ( )Pearl River Towerفي مدينة

ال عن توفير كفاءة التشغيل األمثل للمبنى ،وذلك من خالل توظيف الطاقة
فيه ,فض ً
المتجددة ,مع مجموعة من المزايا المستدامة بيئياً ,والتي يوضحها ال ُمخ َطط (-1

البدء بإنشاء المشروع في أيلول عام 2331م ,وتم إفتتاحه في آذار عام
2311م .تم تصميم المشروع من قَبل المهندسين المعماريين سكيدمور

إشتمل المشروع على ستراتيجيات عدة بغرض تعزيز كفاءة إستخدام الطاقة

گوانگتشو ( )Guangzhouذات المناخ شبه اإلستوائي الرطب في الصين .تم

.)1

المثال الثاني/

مشروع

( ,)Skidmoreوأوينگز ( ,)Owingsوميريل ( ,)Merrilوگوردن گيل
2

"تامپينيس

گراند

(Grande

( .)Gordon Gillوتبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع (212113م ) ويضم
مكاتب تجارية تمتد على ( 11طابق ًا) بإرتفاع (338,1م).
تم تصميم المشروع على أساس أن يكون أول مبنى صفر طاقة في

")Tampines

العاَلم (ال يستهلك طاقة على اإلطالق) ,إذ يهدف التصميم الى تقليل الضرر الذي
يلحق بالبيئة الطبيعة ،من خالل توظيف الطاقات المتجددة (الطاقة الشمسية,

(:(http://www.mfacade.com/projects/tampines-grande/
نوع المشروع

موقع المشروع

مناخ موقع المشروع
المهندس المعماري للمشروع

وطاقة الرياح) وتسخير الوسائل الفاعلة والمنفعلة في التصميم .إستند التصميم

 :إداري.

على التكامل التكنولوجي من حيث الشكل والوظيفة عبر إتباع نهج شامل في
الهندسة والتصميم المعماري ,مع أخذ نهج المحافظة على الطاقة بعين اإلعتبار.

 :سنغافورة.

 :مناخ إستوائي ممطر.

وبالنتيجة ,يعد المبنى واحداً من أكثر المباني صديق ًة للبيئة في العاَلم (الشكل .)1

 :مكتب (.)Architects 33

ثانياً /أهم الستراتيجيات الموظفة في المشروع بغرض تحقيق كفاءة إستخدام
الطاقة:

أوالً /وصف المشروع:
يقع مبنى تامپينيس گراند ( )Tampines Grandeشرق سنغافورة ذات

إشتمل المشروع على ستراتيجيات عدة بغرض تعزيز كفاءة إستخدام

المناخ اإلستوائي الممطر .تم البدء بإنشاء المشروع في عام 2331م ,وتم إفتتاحه

ال عن توفير كفاءة التشغيل األمثل للمبنى ،وذلك من خالل
الطاقة فيه ,فض ً
توظيف الطاقة المتجددة ,مع مجموعة من المزايا المستدامة بيئياً ,والتي
المخ َطط (.)3 -1
يوضحها ُ

في عام 2338م .تم تصميم المشروع من قَبل مكتب ( )Architects 33للهندسة

المعمارية .وتبلغ المساحة اإلجمالية للمشروع (33133م )2ويضم فضاءات تجارية
ومكاتب تمتد على مبنيين ,يتألف كل مبنى من ثمان طوابق مع مواقف للسيارت تقع

تحت سطح األرض (الشكل .)3
َّ
وظف المشروع طرق التصميم المنفعلة والفاعلة ,حيث ضم المشروع

 11-1إستنتاجات الجانب العملي:
لتحقيق كفاءة اإلستخدام الطاقوي المثلى داخل األبنية في البيئة العمرانية
العراقية ,يتعين توظيف الوسائل الفاعلة والمنفعلة في تصاميم األبنية إستناداً على
الطاقات المتجددة ,ال سيما الطاقة الشمسية في مناخ العراق الجار الجاف .من
ثم ,تحقيق الراحة لشاغلي األبنية وذلك من خالل تكامل المبنى مع التكنولوجيا
الحديثة الموظفة للطاقات المتجددة ,وكاآلتي:
أو ًال /الوسائل الفاعلة:

سقف أخضر ,كما تم تثبيت مجموعة من الخاليا الكهروضوئية في واجهة المشروع

وسقفه ,عالوًة على العديد من األساليب المستدامة بيئياً ,مما جعله مشروع
يستحق العديد من الجوائز ,منها :جائزة اإلنشاء المتميز ( BCA

 )Construction Excellenceعام 2311م ,وجائزة التميز فئة التنمية
المستدامة عام 2313م ,وجائزة ( )ASEAN Energyألفضل مبنى كفوء في
إستخدام الطاقة عام 2313م ,وجائزة لييد الذهبية ( )LEED Goldعام
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التركيز على توظيف الخاليا الكهروضوئية في المشاريع العمرانية في
العراق سواء لتوفير الحرارة أو الطاقة الكهربائية ,ال سيما ما يعانيه العراق
من خلل في منظومته الكهربائية وما لحقها من أضرار .مع التأكيد على
صيانتها المستمرة والمحافظة عليها خالية من األتربة واألوساخ وذلك
بالتوعية بأهمية الصيانة المستمرة لكافة المرافق والمنشآت العمرانية.



إستخدام التقنيات الموظفة للطاقة الشمسية في األبنية بحيث تقوم أنظمتها
بتوليد طاقتها الخاصة ,كي يتمكن كل مبنى من تحقيق مبدأ اإلكتفاء
الذاتي لسد حاجته من الطاقة الكهربائية.





والتوازن مع البيئة المحيطة .حيث تستند هذه التصاميم على مصادر

توفير التظليل بإستخدام كاسرات الشمس المؤتمتة في البيئة العمرانية
العراقية والتي ت ساعد على تقليل األحمال الحرارية بشكل فعال بسبب التباين
اليومي والفصلي الكبير لمناخ العراق الحار الجاف.

ضرورة إستخدام أجهزة التكييف واإلنارة الكفوءة في إستهالك الطاقة لترشيد
إستخدامها.

ثانياً /الوسائل المنفعلة:
 أهمية إستغالل الطاقة الشمسية في العمارة العراقية ,فهي طاقة متوفرة طوال
العام تقريباً ,فضالً عن أفضليتها في كونها طاقة مستدامة ,ونظيفة ,بغرض
اإلستفادة منها لتوفير اإلضاءة الطبيعية ,والكسب الشمسي شتاءًا ,بواسطة
إختيار التوجيه الصحيح للمبنى وواجهاته مع اإلختيار الصحيح لمواقع النوافذ
وأحجامها وأسلوب توقيعها في الواجهات.







نظ ارً لتسلم األجواء العراقية كميات هائلة من اإلشعاع الشمسي تقريباً طوال
العام ,لذا ,أصبحت الحاجة ملحة لإلستفادة منها وتحويلها إلى أشكال
مفيدة من الطاقة في قطاع البناء لتقليل اإلعتماد على الوقود األحفوري



تعزيز التهوية الطبيعية.

زيادة المساحات الخضراء واألشجار والمزروعات مع إستخدام المسطحات
المائية في البيئة الخارجية المحيطة بالمبنى بغرض تقليل اإلنعكاسات
الحرارية نحو المباني والناجمة من األسطح المرصوفة.





من خالل الفهم العميق للعالقات القائمة بين العوامل المناخية المؤثرة على
المبنى والمبنى نفسه ,باإلمكان إستنباط األسس والعمليات التي تقوم
عليها عملية التوازن الحراري بين المبنى والبيئة المناخية المحيطة ,بغرض
الوصول الى تصميم أبنية كفوءة طاقوياً متوازنة مع القوى المناخية

الخارجي ألغلفة المباني وبنسب تأثير متباينة ,ومن ثم التأثير على طبيعة
سلوك االنتقال الحراري عبرها.

المؤثرة عليها ،ومن ثم الوصول الى تحقيق التوازن الحراري بصورة

ديناميكية مع البيئة الطبيعية المحيطة بها.

يساعد اإلستخدام الكفوء للطاقات المتجددة داخل األبنية على إيجاد نوع

من الموازنة بين المتغيرات المناخية المؤثرة على األبنية وبين الفعاليات
اإلنسانية ضمنها .إذ يسعى التصميم الكفوء طاقوياً الى تحقيق مفهوم





تكون المباني الموظفة للطاقات الطبيعية فاعلة من الناحية اإلقتصادية

حفظ الطاقة داخل األبنية ,مع توفير بيئة حرارية داخلية مالئمة وصحية
لمتطلبات شاغليها ,وذلك من خالل توظيفه لكافة أساليب وطرق التصميم
المنفعلة والفاعلة وصوالً لتحقيق أعلى كفاءة أداء حراري لهذه األبنية.

توظيف مزايا التصميم البيئي المستدام في البيئة العمرانية العراقية ,لما لها
من دور أساس في تحقيق السيطرة الحرارية على البيئات الداخلية للمبنى,

بيئياً كفوءة في إستخدام الطاقة تحافظ على البيئة الطبيعية وصحة
اإلنسان.

(من حيث الكلفة والتأثيرات السلبية على البيئة الطبيعية ونظمها) على
المدى البعيد ,مقارن ًة بالمباني التقليدية.

الحد من اإلنبعاثات الملوثة الناتجة عن حرقه ,ال سيما وان الطاقة
و ّْ
األحفورية في العراق يتم إستهالكها بشكل كبير ,وهي طاقة ناضبة.
تكمن مشكلة العراق في كثرة إستخدامه للطاقة الكهربائية بشكل أساس ,ال

سيما ألغراض التبريد .وألن أجهزة التبريد معظمها عالية اإلستهالك للطاقة
الكهربائية ,فضالً عن طول مدة الصيف ,فإن ذلك يحتم على المهندسين
المعماريين اللجوء الى األساليب التصميمية التي تكامل بين النظم الشمسية
المنفعلة والفاعلة لتقليل اإلعتماد على الوقود األحفوري.

معاصرً في
ا
تحمل األبنية الكفوءة في إستخدام الطاقة المتجددة ,أسلوباً
التفكير ,حيث تتكامل فيها طرق التصميم البيئي المنفعل مع التقنيات
الحديثة.

 12-1المصادر:



 التصميم الصحيح للكتلة الحرارية للمبنى ,مع إستخدام مواد عازلة جيدة في
الجدران والسقوف واألرضيات.
 12-1اإلستنتاجات العامة للبحث:





يسهم إستثمار الطاقات الطبيعية في العراق ,ال سيما األشعاع الشمسي,
وطاقة الرياح في مكامن إستخدامها المناسب ,في تحقيق مباني مستدامة



إستخدام التزجيج المزدوج أو الثالثي في نوافذ األبنية في العراق بسبب
مناخه الحار الجاف.

أهمية تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة داخل األبنية للحصول على تحقيق
التوازن بين متطلبات الفترة الحارة والفترة الباردة ،بتوفير أقل كسب حراري صيفاً
وأقل فقدان حراري شتاءًا في المناطق الحارة الجافة ومنها العراق ,ال سيما وأن
جميع مظاهر الجهد الحراري تشترك في تأثيرها على درجة ح اررة السطح

ال عن إعتمادها على الوسائل المنفعلة في التبريد
الطاقة المتجددة ,فض ً
والتدفئة .من ثم هي تحافظ على الطاقة وترشد من إستخدامها.





البزاز ,إنعام أمين" .1883 ,توظيف الطاقة الشمسية في األبنية في
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منظور خارجي

المخطط األفقي

. المسكن الشمسي العراقي في بغداد:)2( الشكل
.)92  ص,1883 , (البزاز:المصدر

.)Photovoltaic(  المكونات األساس للخلية الكهروضوئية:)1( الشكل
.)Addington & Schodek, 2337, P. 362( :المصدر

المخطط األفقي

منظور خارجي

الباحة الوسطية
في المشروع

. مبنى الحضانة الشمسية في بغداد:)3( الشكل
.)83  ص,1883 , (البزاز:المصدر

.)" في دبيIris Bay(  مشروع "خليج قزحية العين:)4( الشكل
.)Smith & Trifilova, 2333, P. 0( :المصدر
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الطاقات المتجددة ومزايا التصميم البيئي المستدام في
المشروع
 تكامل المشروع مع تقنيات توليد الطاقة

 تقوم الخاليا الكهروضوئية بتوليد الطاقة الكهربائية

الكهروضوئية المدمجة في الواجهة الرئيسة

وصحة شاغلي المشروع ,كما تساعد على تقليل

الشمسية ,حيث يضم المبنى مجموعة من الخاليا
للمبنى.

 يساعد الشكل البيضوي للمبنى على خلق مناطق
من الضغط السلبي التي تُ ِّ
وجه الهواء خالله.
 يحتوي المشروع على مجموعة من فضاءات
التهوية الطبيعية.

الوسائل
المنفعلة

 التصميم الدقيق لمناخ المبنى الموضعي ,ال
سيما الجزء العلوي من المنصة لضمان توفير
الراحة للشاغلين من خالل التظليل،
والمزروعات ,فضالً عن إستخدام المسطحات
المائية.الشرفات والواجهات الجانبية الممتدة على
 تساعد
توفير الظالل.
 يضم المبنى مجموعة من وسائل التظليل في
الواجهة الزجاجية للمبنى.

تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة في المشروع
النظيفة ,وبالنتيجة تحافظ على البيئة الطبيعية
إستهالك الطاقة الكهربائية القادمة من الشبكة

الوطنية.التهوية الطبيعية داخل المبنى على التقليل
 تساعد
من اإلعتماد على التهوية الميكانيكية ,ال سيما
لموقف السيارات الواقع في الطوابق تحت سطح
األرض .من ثم ,يتم تحقيق مفهوم حفظ الطاقة.

 تساعد وسائل التظليل والمزروعات والمسطحات
المائية المحيطة بالمبنى على تقليل المساحات
المرصوفة المحيطة به ,ومن ثم تقليل اإلنعكاس
الحراري الناتج من هذه السطوح الى داخل المبنى.

 يساعد وجود الشرفات ووسائل التظليل في واجهات
المبنى على تقليل الطاقة الح اررية المكتسبة عبر
جدرانه ,ال سيما األجزاء الزجاجية فيه .من ثم تقل
الطاقة المصروفة داخل المبنى ألغراض التبريد.

طط ( :)1-1الطاقة المتجددة والمزايا المستدامة بيئياً في مشروع "خليج قزحية العين" وتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة
المخ َ
ُ
بواسطتها.
المصدر :تنظيم الباحثة إستناداً للمصدر (.)Smith & Trifilova, 2333, pp. 0-4

المخطط األفقي

مقطع في واجهة المبنى
منظور خارجي

الشكل ( :)3مشروع "تامپينيس گراند ( ")Tampines Grandeفي سنغافورة .الشكل ( :)1مشروع "برج نهر اللؤلؤ ( ")Pearl River Towerفي
الصين.
المصدر.(http://www.mfacade.com/projects/tampines-grande/( :
المصدر.)Hong & et al., 2332, P. 332( :
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الوسائل المنفعلة

الوسائل الفاعلة

الطاقات المتجددة ومزايا التصميم البيئي المستدام في المشروع
 يضم المشروع محطة كهروضوئية متكاملة لتوليد الطاقة
الكهربائية من خالل تثبيت خاليا كهروضوئية بمساحة
051م 2على الواجهة بلغت ذروة إنتاجها للطاقة الكهربائية
حوالي  011كيلوواط.
 تثبيت منظومة خاليا كهروضوئية في السقف ,تصل ذروة
إنتاجها للطاقة الكهربائية الى  080كيلوواط.
2
 توليد الطاقة الكهربائية من خالل مساحة 041م من
الواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية ,مع منظومة
إضاءة واستشعار الحركة للشاغلين.
 توظيف منظومة ( )HVACكفوءة طاقوياً بمساحة
060,1م 2لتكييف الهواء بالطاقة الشمسية ,وتحسين
جودته بالترشيح والتطهير مع الپالزما الباردة.

تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة في المشروع
 اإلستخدام المكثف للطاقة الشمسية ساعد على توليد
( 210111كيلو واط ساعة) من الطاقة النظيفة.
 تخفيض شامل في إنبعاثات ثاني أوكسيد الكربون بنحو
( 0411طن) سنوياً.
 يقدر العائد السنوي للطاقة الكهربائية في المشروع بحدود
( 021111كيلوواط ساعة).
 وفورات في الطاقة اإلجمالية ( 261مليون كيلوواط ساعة)
سنوياً بسبب الجهد المشترك بين الواجهة الكفوءة طاقوياً
ونظام تكييف الهواء العامل بالطاقة الشمسية.

 سقف المبنى أخضر.

 يقلل السقف األخضر من الكسب الحراري الشمسي.

 إستخدام زجاج مطلي منخفض اإلبتعاثية داخل وحدات
النوافذ المزدوجة التزجيج في واجهة المبنى.

 ساعد الزجاج المطلي منخفض اإلبتعاثية مع التزجيج
المزدوج للنوافذ على رفع الكفاءة الطاقوية للمبنى من خالل
تقليل الكسب الحراري الشمسي.

 تعزيز ضوء النهار الطبيعي في المشروع.

 الحد من الكسب الحراري الشمسي ,وتقليل الوهج.

 إستخدام مواد عازلة جيدة في المبنى.

 يقلل العزل الجيد لغالف المبنى من الكسب الحراري.

 تم تصميم الجدار بإعطاءه مظهر جدار ستائري.

 ساعد المظهر الستائري لجدار المبنى على خفض تكاليف
األلومنيوم وتحسين األداء لغالف المبنى.

طط ( :)2-1الطاقة المتجددة والمزايا المستدامة بيئياً في مشروع " "Tampines Grandeوتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة بواسطتها.
المخ َ
ُ
المصدر :تنظيم الباحثة إستناداً للمصدر (.(http://www.mfacade.com/projects/tampines-grande/

الوسائل المنفعلة

الوسائل الفاعلة

الطاقات المتجددة ومزايا التصميم البيئي المستدام في المشروع

تحقيق كفاءة إستخدام الطاقة في المشروع

 إستخدام مجمعات الطاقة الشمسية في المشروع.
 تثبيت الخاليا الكهروضوئية في المشروع.
 تثبيت توربينات الرياح في المشروع والتي تقوم بتحويل
الطاقة الى منظومة ( )HVACفي المشروع.

 تعمل مجمعات الطاقة الشمسية ,والخاليا الكهروضوئية,
وتوربينات الرياح ,في المشروع على سد حاجته من الطاقة
الكهربائية وتحقيق مبدأ اإلكتفاء الذاتي.
 يحد توظيف الطاقة النظيفة من إنبعاثات  CO2لكل وحدة من
إجمالي الناتج المحلي للصين في عام 2121م بنسبة (-41
 %)45مقارن ًة مع مستويات عام 2115م.
 يقلل إستخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المبنى من
إستهالك الطاقة بنسبة  %58مقارن ًة مع مبنى تقليدي مماثل.

 تصميم واجهة المبنى لتسريع حركة الرياح  065مرة عن
سرعة الرياح المحيطة عند مرورها عبر فتحات في المبنى.

 تسرع الفتحات في واجهة المبنى من حركة الرياح حوله,
والتي بدورها تقلل حمل الرياح الكلي على المبنى.

 أكبر مبنى في العالم يستخدم التبريد اإلشعاعي ,والتدفئة
اإلشعاعية ,في فضاءات مكاتبه.

 وسائل التبريد والتدفئة المنفعلة تساعد في تحقيق أكبر
كفاءة في إستخدام الطاقة ألطول مبنى في العالم.

 يوجد منظومة لجمع مياه األمطار ،جزء منها يسخن
بواسطة الشمس لتوفير المياه الساخنة للمشروع.

 توفير مياه األمطار المسخنة بأشعة الشمس من إستهالك
الطاقة ,وتقلل إستهالك المياه من الشبكة المحلية.

 تعزيز التهوية الطبيعية داخل المشروع.

 تحقق التهوية الطبيعية الراحة في فضاءات المبنى.

طط ( :)3-1الطاقة المتجددة والمزايا المستدامة بيئياً في مشروع "برج نهر اللؤلؤ" وتحقيق كفاءة إستخدام الطاقة بواسطتها.
المخ َ
ُ
المصدر :تنظيم الباحثة إستناداً للمصدر (.)Hong & et al., 7002, P. 117
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water flowing through steam heated coils. Pressure drop and heat
transfer of glycerol flowing in different types of coiled pipes are
presented by Kubair and Kuloor 1966 [2] for laminar flow in the
range of Re from 80 to 6000. Experimental and numerical study
has been made by Janssen and Hoogendoorn 1978[4] for
convective heat transfer in coiled tubes. The experiments have
been carried out for tube diameter/coil diameter ratios from l/100
to l/10, Prandtl numbers from l0 to 500 and Reynolds numbers
from 20 to 4000. The heat transfer has been studied for two
boundary conditions: for a uniform peripherally averaged heat
flux and for a constant wall temperature. A theoretical and
experimental study was carried out by Futagami and Aoyama
1988[5] on the effect of the secondary flow on heat transfer from
a uniformly heated helically coiled tube to fully developed
laminar flow. Both the centrifugal and buoyancy forces was
taken into account in the numerical analysis. The solutions cover
a wide range of Prandtl numbers. The velocity and temperature
profiles, the friction factor and heat transfer coefficient are
obtained. Li et al. (2005) [6] Studied experimentally the singlephase flow and boiling heat transfer augmentation in 3D
internally finned and micro-finned helical tubes. The tests for
single-phase flow heat transfer augmentation are carried out in
helical tubes with a curvature of 0.0663 and a length of 1.15 m,
and the examined range of the Reynolds number varies from
1000 to 8500. Rainieri et al. (2012) [7] studied experimentally
the forced convective heat transfer in smooth and corrugated
helical coiled tubes for Reynolds and Dean number ranges 50 to
1200 and 12 to 295 respectively. Pressure drop characteristics of
nanofluid flow inside vertical helically coiled and straight tubes
are investigated experimentally by Pakdaman et al. (2013) [8] for
the laminar flow regime under constant wall temperature of 90
˚C.
The aim of this work can be indicated in the following points:
1- Experimental study to evaluate the hydrothermal performance
of the helical coiled tube that used as receiver of solar collector
in Iraq environment.
2- Design and fabrication of a parabolic trough solar collector of
total aperture area (2 m2) to convert the incident solar energy to
thermal energy to achieve some important applications in using
thermal solar energy.

Abstract— An experimental study was carried out in order to
investigate the effect of operating and climatic conditions on the
hydrothermal characteristics of helical coiled tube used as receiver
of solar collector such as flow rate, wind speed ,ambient
temperature and solar radiation. Parabolic Trough Solar Collector
(PTSC) used as solar collector in the present work. This work
included the design and construction of Parabolic Trough Solar
Collector (PTSC) and helical coiled tube.
Outdoor tests were carried out at Al-Mussaib climatic conditions
for March- 2014 and April- 2014 at the ground floor at (Lat. 32.45º
North and Long. 44.30º East). Solar tracker has been constructed
(using one-axis) to track PTSC according to the direction of solar
radiation, with constant tilt angle of 32.45 º, which the same
magnitude of latitude. Experiments are conducted for eight
different flow rates (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9 liter per minute) through
the receiver for eight days of each month, each flow rate was
constant along one day. The results show that the range of the
average collector efficiency for different flow rates which
calculated by Simpson's - numerical integration method at solar
noon from 11 a.m. to 3 p.m. for every day was variable from 12 %
to 67 % during March. Also the results showed that the range of
maximum temperature of the water which reached in the storage
tank for various flow rates was variable from 55 ºC to 65 ºC and the
range of maximum ambient temperature was variable from 22 ºC
to 38 ºC. It's found that the experimental friction factor decreased
with increasing of Reynolds number, and found pressure drop
inside receiver ( helical coiled tube) is increased when the flow rate
increased.
key word : coiled tube, helical, parabolic, solar collector, trough.

I. INTRODUCTION

S

olar water heating systems are increasing in popularity as
energy prices continue to rise. These systems are less
expensive than systems that produce electricity from sunlight,
and have a faster return on investment. Since water heaters are
one of biggest energy consumers in the home, installing a solar
system makes a lot of economic sense.
Helical coiled tubes are widely used in piping systems, steam
generators, heat exchangers, storage tanks, chemical reactors and
many other engineering applications. The secondary flow motion
generated by the curvature effect and the centrifugal force makes
the heat transfer coefficient and the friction factor both greater
than those in a straight pipe. In coiled tubes centrifugal force
make a pair of longitudinal vortices and these secondary flow
increases the heat transfer coefficient [1].
Experimental results for forced convection heat transfer and
friction factors, obtained by Rogers and Mayhew 1964[2] for

II. Experimental Setup
The solar domestic hot water system used in this study,
consisting of: helical pipe coiled tubes shown in Fig(1), closed
solar concentrator, flow meters, water pumps, connecting pipes,
thermocouples, data loggers devices, pressure gages, storage
tanks, valves, tracking system, insulations, reflectors.
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Parabolic trough solar Concentrator (PTC) consisting of: (1)
cover, (2) parabolic cylinder, (3) reflecting sides, (4) receiver
tube, (5) bearing as shown in the figure (2-a) and figure (2-b).

Fig.1. Geometry of the helical coiled tube
There are four important dimensionless parameters in the flow
field of helical coiled tubes[9] , including:
1-Reynolds number (Re) : Re = ρV (2 r0)/μ If din= 2 r0 and
Dh=2a then:
Re = ρV (d)/μ -----------------------(1)
2- Nusselt number (Nu) :
Nu = h(d)/k --------------------------------(2)
3- Dean number (Dn) :
Dn = Re(d/Dh)1/2 ------------------------(3)
4- Helical number (He) :
He = Dn/[1+ (b/πDh)2]1/2 ---------------(4)
where V is the average velocity and h is heat transfer coefficient
in coiled tubes.
The friction factor in laminar region Re
c evaluated from the
following expression proposted by Schmidt [10] :
=
----------------(5)

(a)

(b)
Fig.2. Parabolic trough solar Concentrator (PTC)

Where:
=1-0.644

The design of the parabolic trough is defined by four main
characteristics [15]: The width (L), the length (l), the focal length
(f), the reflective material as shown in the figure (3). The design
of the parabolic trough produces a number of state variables
including: The power output, the incident area of light, the
amount of material needed, the cost, the envelope if found, the
losses from misalignment.

where fc is the friction factor of the helical or curved pipe, and fs
is the friction factor for the straight tube.
Critical Reynolds Number evaluated from the following
expression proposted by Schmidt [10]
] ------------(6)
c = 2300+[1+8.6
The friction factor in turbulent region Re
c evaluated from
the following expression proposted by Churchill [11] :
0.116
-------(7)
The Nusselt Number in laminar region Re
evaluated
as[12]:

------------------------------------------(8)
The Nusselt number in turbulent region Re
[12]:

evaluated as

----(9)
The pressure drop for single phase in helical coiled tubes is [10]:
ρ

* ----------------(10)
II.I Design consideration of Parabolic
Concentrator (PTC)

trough

Fig.3. Parabolic Trough solar Concentrator (PTC).
Total depth of Parabolic trough solar Concentrator (PTC) can be
found as [15]:

solar
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dp=(L/2)2/4f ----------------------------(11)
L= width of Parabolic trough
f = the focal length
Rim angle which is related to aperture and focal length as:
ɵr =tan-1[(L/2)/(f-dp)] -----------------(12)
ɵ= 2 ɵr -----------------------------------(13)
S is the circumference length of helical coil, which bounded by
rim angle (ɵr)
St= total circumference of helical coil
S = ɵ *(Dh/2) ----------------------(14)
Y1= distance from glass cover to receiver
Aperture area is the opening through which the solar radiation
enters.
In order to put the receiver tube under the cover, the rim angle of
the parabola must be slightly more than 90 ◦, so that the width-todepth ratio of the parabola is close to but less than 4 [15]. The
result of the design of the PTC used in present work shown for L
= 2 m in table (1 ).
Table (1): PTC design data
F
(m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.41
0.42
0.43

Dp
(m)
2.5
1.25
0.83
0.62
0.6
0.59
0.58

Y1
(cm)
0ut
93
41
10
7
5
3

ɵr
(ᵒ)

ɵ
(ᵒ)

ɵ
(rad)

S
(cm)

S/St
(%)

136.4
117.9
102.4
100.7
99.64
98.53

272.8
235.8
204.8
201.5
199.3
197

4.76
4.11
3.57
3.51
3.47
3.44

57.13
49.4
42.9
42.2
41.7
41.3

75.80
65.55
56.92
55.99
55.33
54.80

Heat losses from receiver was considered in table (1) to obtained
the minimum heat losses. The manufacturing adopted results are
: f = 0.43 m, Dp = 7.58, Y1 = 3 cm, ɵr = 98.53 º , ɵ = 190 º, S =
14.3 cm, (S/St) = 54.8 %.
The helical coiled tube and parabolic trough solar concentrator
(PTC) manufactured as following:
A- Helical coiled tube: it is made of copper tube, which has a
total length of 15.5 m, inside tube diameter of 17.5 mm, wall
thickness of 0.81mm, turns number of 23, coil diameter 220 mm,
pitch of the same outside diameter of tube as shown in the figure
(5).

Fig.5.: Helical coiled tube used in this work.
Table (2): Helical coiled tube specifications
Parameter
inside tube diameter
wall thickness of tube
turns number
helical coil diameter
pitch

value
19.2 mm
0.81 mm
23
220 mm
19.2 mm

The water pump used in the present work was type of electric
AC water pump manufactured by Zhejiang Dayuan Pump
Industrial Company. LTD.
An insulated storage tank of 80 liters capacity and manufactured
by AL-Tahan Company in Iraq was used. Water flows from the
bottom of the tank to the water pump then pumped to the
collector then return to top of the tank. The different parts of the
present testing system are connected by plastic pipes of (3/4 in)
diameter. The connecting pipes and storage tank used in the
present system insulated by glass wool and then covered by layer
of nylon.
All temperatures were measured by thermocouples type K
chromel - Alumel (chromel consisting of 90 percent nickel and
10 percent chromium) (Alumel consisting of 95% nickel, 2%
manganese, 2% aluminium and 1% silicon) [17], the hot junction
of 24 thermocouples are used to measure the temperatures. All
thermocouples connected to Digital data logger type (12
channels temperature recorder Lutron, model BTM-4208SD) to

Fig.4. Designed parabola for present work of Parabolic trough
solar Concentrator (PTC).
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read and record the magnitude of temperature for limiting time
as shown in the figure (13). with an accuracy of (±4% +0.5 ºC ).
The measurement range of (-50 to 999.9 ºC) and resolution of
0.1 ºC. The pressure drop of fluid flowing in the receiver is
measured by pressure transducer type KELLER-PA21Y/25bar/81554.33/0-5V, of range of 0-10 bar, with accuracy
of (±25%)-(±5%). A digital data logger is used to read the
pressure readings.
Water flow rate was measured by Nuritech flowmeter model (Z3002) and range of (1.8-19 lpm) with an accuracy of (±4%).
Solar intensity was measured by a Kipp and Zonen class one
Pyranometer model CMP22 of range of up to 4000 W/m2
(error<5W/m2 ). It was installed at the collector tilt angle (33º).
An 8 channels data logger manufactured by Kipp and Zonen
Company, Delft, Netherland model LOGBOX SD.
The wind speed was measured by Lutran multifunctional
anemometer device model (ABH-4225) , with an accuracy of
(±3%) and resolution of 0.1 m/s.

minutes. Outdoor tests were carried out at Al-Mussaib climatic
conditions for March- 2014 and April- 2014 at the ground floor
at (Lat. 32.45º North and Long. 44.30º East. Experiments are
conducted for eight different flow rates (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 9
liter per minute) through the receiver for eight days of each
month. The present work deals with unloaded system only.

III. Collector efficiency
The instantaneous thermal efficiency ηth of a solar concentrator
may be calculated from an energy balance on the receiver. The
useful heat gain, Qu, delivered by the receiver can be defined on
the base of fluid difference temperature as [18]:
---------------------(15)
(a)
where: Tfi and Tfo represent the inlet fluid and exit fluid
temperatures, respectively.
The thermal efficiency of the solar thermal collector can defined
as the ratio of useful heat Qu, delivered per Aa, and the
insolation, Ib, which is incident on the aperture [18].
η

---------------------(16)

IV. Experimental procedure
Copper tube of 17.5 mm inner diameter and 19.2 mm outer
diameter is coiled helically with coil diameter (Dc) of 220 mm
and pitch (Pc) of 19.2 mm and 23 turns and enclosed in a
Parabolic Trough Solar Collector (PTSC) as shown in figure (6).
The tilt angle was (32.45º).
Table (3): PTC specifications
Parameter
Value/type
Collector aperture area
2 m2
Aperture width
2m
Aperture length
1m
Rim angle
98.53º
Concentrating ratio
2
Receiver area
0.9 m2
Focal length
0.43 m
Tracking mechanism
automatic
Tracking model
One-axis

(b)
Fig.(6): a) Test rig b) Schematic diagram.

The water pumped from the storage tank to receiver. The water
enters the receiver (helical coiled tube) through the bottom
connection and flow up, it leaves the receiver at the top then
flows to the storage tank. Measurements are taken every 10

V. Results and discussion
The results were obtained from outdoor experimental tests
through the selected clear-sky and partly clouded days for the
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The free convection heat transfer from the center of helical
coiled tube to inside surface of helical coiled tube is decreasing
from 8:30 a.m. to 12 noon, in other side the free convection heat
transfer from the inside surface of helical coiled tube to the
center of helical coiled tube is increasing from 12 noon to 16:30
p.m.
Fig.(15) displays the hourly temperature variation for the
outside surface of upper part of receiver on which the radiation
was direct effect at mid- section of helical coiled tube. It's found
that the outside surface of upper part of receiver temperature
increases with hourly time for the same flow rate, and maximum
temperature occurred at 14:30 p.m.
Fig.(16) demonstrate hourly collector efficiency for the same
flow rate, which of 2 (lpm) for days (3-March-2014 and 5-April2014). It's found that the maximum collector efficiency occurred
at 16 p.m. due to decreased of the incident solar radiation
magnitude at this time.
Fig.(17) demonstrate hourly collector efficiency for the same
flow rate, which of 9 (lpm) for days (20-March-2014 and 21April-2014). It's found that the the maximum collector efficiency
occurred at 16 p.m. due to decreased of the incident solar
radiation magnitude at this time.
Fig.(18) demonstrate hourly temperature of the storage tank for
the same flow rate 2 (lpm) for days (3-March-2014 and 5-April2014). It's found that the maximum temperature of the storage
tank occurred at 15:30 p.m.
Fig.(19) demonstrate hourly temperature of the storage tank for
the same flow rate 8 (lpm) for days (26-March-2014 and 19April-2014). It's found that the maximum temperature of the
storage tank occurred at 15 p.m. for the day (26-March-2014)
and the maximum temperature of the storage tank occurred at
16:30 p.m. for the day (19 April).
Fig.(20) shows the range of maximum temperature of the water
which reached in the storage tank and the range of maximum
ambient temperature at various flow rates. Each flow rate was
constant and represented the test along one day. It's found that
the range of the maximum temperature of the water in the
storage tank was variable from 55 ºC to 65 ºC and the range of
maximum temperature of ambient was variable from 22 ºC to 38
ºC during March and April months of 2014.
Fig.(21 ) shows hourly pressure drop inside helical coiled tube
for different flow rates, which magnitude of 2, 4, and 9 (lpm) for
days (5-April-2014, 8-April-2014, and 21-April-2014
respectively. It's found that the pressure drop inside receiver is
increasing when the flow rate increased.
Fig.(22) shows that a decrease of calculated friction facror with
increasing of Reynolds number.

months of March and April. The performance of the PTSC was
evaluated using copper helical coiled tube as receiver.
Fig.(7) shows the maximum temperature difference between
inlet and exit of the receiver at solar noon for different flow rates
which resulted from experimental tests for different days (4 th, 8th,
23th,24th,26th, and 29th ) March-2014.
Fig.(8) shows the maximum temperature difference between
inlet and exit of the water inside receiver and collector efficiency
at solar noon for different flow rates which resulted from
experimental tests for different days (4th, 8th, 23th,24th,26th, and
29th ) March-2014. The maximum collector efficiency occurred
at the flow rate of 8 (lpm) and radiation intensity of 630 (W/m2),
also the minimum collector efficiency occurred at flow rate of 2
(lpm) and radiation intensity of 770 (W/m2).
Fig.(9) shows history of water inlet and exit temperatures for the
constant flow rate, which of 4 (lpm) for 23 th March-2014, the
sky of that day was clear. The figure shows that inlet and exit
temperature of used water is increasing with hourly time also
shows that the exit temperature is higher than inlet temperature
at arrange of (0.4 C to 2.46 C).
Fig.(10) shows the hourly variation of the inlet temperature of
water inside receiver (helical coiled tube) for different flow rates.
The inlet temperature of water inside receiver is increasing with
hourly day time from 8:30 a.m. to 15:30 p.m., in other side the
inlet temperature of water inside receiver is increasing when the
flow rate increased.
Fig.(11) shows the hourly variation of the exit temperature of
water inside receiver (helical coiled tube) for different flow rates.
The exit temperature of water inside receiver is increasing with
hourly day time from 8:30 a.m. to 15:30 p.m., in other side the
exit temperature of water inside receiver is increasing when the
flow rate increased.
Fig.(12) shows the average collector efficiency for different flow
rates. The average collector efficiency calculated by Simpson's numerical integration method at solar noon from 11 a.m. to 3
p.m. for every day (constant flow rate). The range of the average
collector efficiency various from 12 % to 67 % during March2014.
Fig. (13) shows the hourly variation of solar radiation, wind
speed and ambient temperature in AL-Mussaib city on 4th March.
It can be shown that the ambient temperature follows the
incident solar radiation magnitude from 8:30 a.m. to 16:30 pm,
the wind speed variable in magnitude from (0.3m/s) to ( 2.3m/s).
Fig.(14) shows the hourly variation the temperature balance at
mid- section of receiver (helical coiled tube) for constant flow
rate, which of 4 (lpm) on 23th March-2014, the sky of that day
was clear. The temperature measured at five position on the midsection of the receiver. First position on the outside surface of
upper part of receiver on which the radiation was direct effect,
the second position on the inside surface of upper part of receiver
on which free convection occurred only, the third position on the
helical coiled tube, the fourth position on the inside surface of
lower part of receiver on which free convection occurred only,
the fifth position on the outside surface of lower part of receiver
on which reflected radiation occurred. The temperatures of the
all five position are increasing with hourly time, the temperature
difference for the fourth surfaces of receiver (helical coiled tube)
was very small, the temperature difference between the center of
helical coiled tube and the inside surfaces had a larger values at
8:30 a.m. and 16:30 p.m., and had a smallest values at 12 noon.
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Fig.15. Effect of flow rate on the history of mid
section of helical coiled tube temperature.
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Fig.19. Temperature of storage tank VS time
for flow rate of (8 lpm).
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2- Practical results have shown that the maximum thermal
efficiency of the PTSC are 90% using closed PTC covered by
glass.
3- The helical coiled tube receiver is suitable for obtaining high
temperature.
4- The use of glass cover has shown that the collector can offer
significant reductions in the overall system heat loss.
5- The PTSC that has been performed with helical coiled tube as
receive is suitable for heating water,
because of high
temperature of storage that
Reaches 65 ºC.
6- Pressure drop increased when the flow rate increased.
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Nomenclature
Aa Aperture area of collector (m2)
a
The curvature radius of the coil (m)
b
Pitch of helical coil (m)
Cp Specific heat (J/kg K)
d
Hydraulic diameter (m)
din Inside tube diameter (m)
Dh Diameter of helical coiled (m)
Dn Dean number
dp depth of PTC (m)
h
Convective heat transfer coefficient (W/m2 K)
He Helical number
Ib
Solar intensity (W/m2)
K
Thermal conductivity (W/m.K)
f
Focal length (m)
fc
Friction factor of helical pipe
fs
Friction factor of straight tube
L
Width of PTC (m)
ṁ Mass flow rate (kg/s)
n
Number of turns
Nu Nusselt number
P Tube cross section perimeter (m)
ΔP Pressure drop along the test section (pa)
Pr Prandtl number
Qu Useful heat gain ( W/m2)
Re Reynolds number
Ro Inner radius of tube (m)
S The circumference of helical coiled, which
bounded by rim angles (cm)
St total circumference of helical coil (cm)
T Temperature (°C)
Tfi Inlet fluid temperature (°C)
Tfo Outlet fluid temperature(°C)
V
Fluid velocity (m/s)
Y1 Distance from glass cover to receiver (cm)
Greek symbol
Subscripts
ηth Thermal efficiency of collector C Coil
μ Dynamic viscosity (Pa.s)
i Inlet
ρ density (Kg/m3)
o Outlet
ɵr Rim angle(°)
s straight
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Fig.20. Maximum temperature of water in the storage tank and
maximum ambient temperature Vs flow rate.
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Fig.21. Pressure drop inside helical coiled tube VS time for
different flow rates.
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VI. Conclusions
The following conclusions have been obtained:
1- Solar tracking system of one-axis has proved the reception of
a higher energy gain and improved collector operating
efficiency.
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Abstract-A small model wind turbine rotor was designed and
built and thoroughly tested in a wind tunnel at wind speeds of
2-8 m/s. This model was proved to be an effective design that
self-starts and produces more energy at low wind speeds than
other options currently available. To achieve this aim a
proposed design which is the standard die casting Aluminum
Multi-wing rotor sickle type .This design combines the
advantages of self-starting rotor while attempting to reduce the
disadvantages composite material manufacturing . The

The precision die-casting allows to twist the blade
along the length, creating a more uniform airflow
across the blade surface as shown in the Fig.1,and the
general layout of the blade can be shown in the Fig.2

I.Introduction

T

here are very few attempts available in literature that
study the performance characteristics of small scale
wind turbines . A numerical study using blade element
momentum (BEM) theory and lifting line based wake theory
was conducted by Duquette and Visser [2] to assess the
effects of blade number and solidity on the performance of 2
m diameter wind turbine.
Some researchers [4-8] have also proposed the idea of
diffuser augmented wind turbines. It has been suggested that
a duct in the form of diffuser around a wind turbine
augments the wind speed near the turbine blade and thus
increases the overall power output of the wind turbine.
Vardar and Probably, the first attempt to make a complete
SSWT was performed by Hirahara et al. [3]. They developed
a 4-bladed 50 cm diameter small wind turbine called µF500
using NACA 2404 airfoil. This turbine exhibited very good
performance with power coefficient of 0.36 and overall
efficiency of 0.25 in the wind speed range of 8-12
m/s.Alibas [1] compared the rotation rates and power
coefficients of various 31 cm diameter wind turbine rotor
models. They were manufactured using four different
NACA profiles (NACA 0012, NACA 4412, NACA 4415,
and NACA 23012).
Since most of the Iraq country has low speed wind
available [12], the aim of this project to build a turbine
would be applicable in many places and help to grow the
market for smaller , more compact wind turbine designs that
are easy to maintain and are able to generate power in lower
wind speeds and in unsteady conditions .
Multi-Wings high-strength aluminum blades will be
tested under the most demanding requirements in Low speed
wind Turbine .The die-cast aluminum blades produce an
aerodynamically superior profile, and with a diameter 90
cm configured from 7 blades, it is offer thousands of
options in building the perfect aluminum blade.With a
temperature range of -60 deg to 245 deg., Multi-Wing
aluminum blades are ideally suited for the harsh conditions
of temperature extreme applications , high efficiency
aluminum are a popular solution because they can lower
operational costs, and each blade will be balanced to reduce
vibrations in the system and using Multi-Wing’s lightweight,
aluminum can give the flexibility to use smaller horsepower
generators , which can mean lower energy costs. And the
aluminum blades are the perfect solution for a range of
highly corrosive environments[9].

Fig.1 Twisting Blade

Fig.2 General layout of multi-rotor
Multi-Wing’s aluminum blades are available as
high efficiency, low noise airfoil, sickle and true
reversible blade profiles. All three profiles gives you a
high efficiency, aluminum blades that also reduces
sound levels in compliance with the Occupational
Safety and Health Administration’s (OSHA) guidelines
for an effective hearing conservation program[10].
In order to illustrate compare the sickle blade
configuration with the conventional airfoil profile , the
tow impellers in comparison are identical in assembly
and installation [11] .The test was done with 70 cm
diameter impeller and a rotational speed 710 rpm as
shown in Fig.3.
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Fig.3 Flow rate versus pressure.
The comparison shows a distinct advantage in favor of the
sickle bladed impeller. Example: At a flow rate of 2360 cfm
the increase in static pressure is an astonishing 39%(from
0.4 in static pressure to 0.56 in ).The sickle blade profiles are
not considerably quieter than the airfoil type blades but they
show an increase in efficiency 6% from 35% to 41%.
II Efficiency, power and torque characteristic

T

he maximum efficiency coincides with the maximum
power output in a given wind speed. Efficiency is
usually presented as a non-dimensional ratio of shaftpower divided by wind-power passing through a disc or
shape having the same area as the vertical profile of the
windmill rotor; this ratio is known as the "Power
Coefficient" or Cp and is numerically expressed as [12]:

Fig. 4 The power coefficients (Cp) (above) and the
torque coefficients (Ct) of various types of wind turbine
rotor plotted against tip-speed ratio (λ) [12].
Solidity is a fairly graphic term for the proportion
of a windmill rotor's swept area that is filled with solid
blades. It is generally defined as the ratio of the sum of
the width, or "chords" of all the blades to the
circumference of the rotor; i.e. 24 blades with a chord
length (leading edge to trailing edge) of 0.3m on a 6m
diameter rotor would have a tip solidity of:

……………………………(1)
the speed is also conventionally expressed nondimensionally as the "tip-speed ratio. This is the ratio
of the speed of the windmill rotor tip, at radius R when
rotating at ω radians/second, to the speed of the wind,
V, and is numerically:

(2)

.

When the windmill rotor is stationery, its tip-speed
ratio is also zero, and the rotor is stalled. The Cp versus
curves for three different types of rotor, with
configurations A, B, C, D, El, E2 and F as indicated,
are shown in Fig. 4. The second set of curves show the
torque coefficients, which are a non-dimensional
measure of the torque produced by a given size of rotor
in a given wind speed (torque is the twisting force on
the drive shaft). The torque coefficient, Ct, is defined
as:

Multi-bladed rotors, (eg. rotor "B" in Fig. 4) are
said to have high solidity, because a large proportion of
the rotor swept area is "solid" with blades. Such
machines have to run at relatively low speeds and will
therefore have their blades set at quite a coarse angle to
the plain of rotation, like a screw with a coarse thread.
This gives it a low tip-speed ratio at its maximum
efficiency, of around 1.25, and a slightly lower
maximum coefficient of performance than the faster
types of rotor such as "D", "E" and "F" in the figure.
However, the multi-bladed rotor has a very much
higher torque coefficient at zero tip-speed ratio
(between 0.5 and 0.6) than any of the other types. Its
high starting torque (which is higher than its running
torque) combined with its slow speed of rotation in a
given wind make it well-suited to work in low speed
wind areas like Iraq .
In contrast, the two or three-bladed, low-solidity,
rotors "El" and "F" in Fig.4, are the most efficient,
(with the highest values for Cp), but their tips must
travel at six to ten times the speed of the wind to
achieve their best efficiency.

…………………….(3)
The Betz Limit is the maximal possible Cp = 16/27 ,
59% efficiency is the BEST a conventional wind
turbine can do in extracting power from the wind and
from Fig(4) the multi-wing rotor type (B) has a
moderate Cp and high Ct.
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III Organization and design phases:
The following steps can be consider to perform the
design phases [13]:
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IV Simulation Results
Simulation results were first executed on Cad SolidWoks program , the program started to get a feel
for how the program worked and how simulations were
executed and results were displayed.A sample file was
studied of a wind turbine design created by SolidWorks
Flow Simulation.
A model of Sickle blade was drawn sketch hand as
shown in the Fig.(5a).The designed blades with large
chord length and thin trailing edge combine to generate
greater pressure at slower speeds while significantly
reducing nose levels.A SolidWorks blade drawing ,
shown in the Fig.5b.

-Selection of the fluid. (density vs. altitude)
-Wind speed reference..
-Diameter of wind turbine. (Choice of power)
-Determining the rotational speed:
-To start building the rotor of the wind turbine:
1:selection of the fluid: ambient fluid, select air at
temp. 30 degrees , and the altitude defining the
density:10 m, the fluid density: 1.25KG/m3
2:Wind speed reference:
Let's use an Iraq wind map information from [14] as
shown the Table.1 :

The wind speed was chosen at height 10 meters
=5 m/sec at Al-Nasiriyah as example.Reference speed
selected=5 m/sec.The instantaneous power of the site
per m² = 0.5 X density X (speed)³ = 0.5 X 1.25 X (5)³=
78.1 watt per m²
3:Diameter of the wind turbine (choice of power):
With wind speed and density we can calculate the
instantaneous power per m² = 0.5 x density x S x
(speed)³ = 0.5 X 1.25 X 1 X (5)³= 78.1 w per m²,
Betz said that we can actually get 60% of the instant
energy= 78.1X0.6 = 47w/m²
It is known the loss due to the various components of
the system efficiency, leaves only 80% of the power:
47 X 0.8 =38 w/m².
The formula for the designed wind turbine power is:
3.14 X radius² x38.

Fig.(5a) Hand sketch drawing

Fig.(5b) SolidWorks model.
This geometry only estimated the geometry of a
real wind turbine since it was not necessary to
completely replicate a commercial design since only
the flow field is going to be studied. the rotating rotor,
was created by joining seven ellipsoids and a cone. The
ellipsoids were created with a length of 90 cm, width of
18 cm and thickness of 2cm to mimic the slender
shape of turbine blades. These were evenly placed
around the axis of the cone. This would be allowed to
rotate when the sliding mesh is implemented. A wake
region was also created to study the effects of the
rotating blades. The flow domain was created around
everything in order to set initial and boundary
conditions as shown in the Fig.(6)

Fig.5 Power with rotor diameter.
With this formula, we establish the different
powers, depending on the wind rotor diameters
according to Fig.5.Which represents the theoretical
power production:let's decide that our wind turbine
blades length is 0.45 meters (diameter=0.9 meters).
The captured surface will therefore be:
3.14 X 0.45²=2.5 m², and the power will be:
2.5x38*2=190 Watts
The 190 watts of power is compatible with the upper
power-diameter graph. If consider the average speed of
5m/s.
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The pressure and velocity simulation can be shown in
the Figs.(8a,8b) :

Fig.(8a)Pressure distribution at 0.6sec

Fig.6 The simulation of solidworks flow domain
With these issues solved, runs on the
supercomputer should work but due to time constraints
the model was simplified. The blade domain was
isolated and a study of the rotating domain would be
accomplished first to isolate continued issues with
convergence. A working model of the rotating
machinery physical model was first run and studied. .
The material properties for the turbine and flow
domain were set as aluminum and air respectively.The
first simulation of flow profile done by selecting
Without rotor cone Fig(7a) and with cone Fig(7b).The
uniform flow can be seen with cone fixed on the rotor.

Fig.(8b) Velocity distribution at 0.5 sec
The resulting velocity and pressure distributions
were fairly favorable(5m/sec). The velocity distribution
showed that the wind velocity speeds up when reaching
the hub of the turbine then slows down substantially in
the wake. The pressure distribution shows similar
behavior to the velocity distribution. Areas of high
velocity have elevated pressure which is expected.
V Multi-rotor manufacture
his paper stemmed from work trying to produce a
0.9 m wind turbine rotor blade of a diameter 300 watt
version .The blades are will be made from Aluminum
metal , rather than fiber glass , for a number of reasons:
- The time for manufacture will be much lower and a
number of blades can be produced in one batch. This
will also reduce costs.
- The use of moulds allows good repeatability and
hence well balanced blades
- Good quality, straight grained .
Overview of the blade rotor production process
The production process is as follows:
1. Produce an original blade from which to make
copies. This would be carved from wood.
2. A metal female mould is then taken from the
original. This mould is in two halves. This mould can
be used a number of times.
3. The two halves of the blade are then made separately
using a steel metal
4. A two-part expanding metal molt is then used to fill
the blades.

T
Fig.(7a) Turbulent Flow without cone

Fig.(7b) Uniform flow with cone
A sample study of the laminar flow in a baffled
stirred mixer provided by SolidWoks was run. In
figures 7(a,b) , this sample run showed very clean
results where wake patterns develop behind the blades
and velocity remains zero throughout the domain until
increased velocity is propagated due to mixing.
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5. Any imperfections in the blade are then filled with
good quality filler which is then sanded back. The
blade is then sanded to a smooth finish.
6. Depending upon the surface quality and desired
finish, the blades be painted.
In order to create the die-cast blades, an original
sample (wooden) must first be
produced. A mould is then made from this sample. The
mould can then be used to make numerous ‘copies’ of
the original sample[15]. This was the basic mould
manufacture process used. As shown in the Fig.9.

Fig.11 Complete rotor.
VI Wind Tunnel Test

he prototype turbine was tested in the Baghdad University
Aernautical Research Laboratory wind tunnel facility.
The tunnel is a subsonic , open circuit design shown in
Fig.12.

T

Fig.9.Mold pattern

Fig. 12 Wind Turbine layout test
The prototype was built to be mounted vertically in the
contraction section of the wind tunnel. This placement
allowed the team to observe the most accurate power
results in the lowest wind speeds. A test stand was built
to hold the turbine while tested in this section. A cup
anemometer was placed within this section to measure
the wind speed. The following result of test in table 2.

VII Discussion and conclusions

ower curves are based on measurements in areas with low
turbulence intensity, and with the wind coming directly
towards the front of the turbine. Local turbulence and
complex terrain (e.g. turbines placed on a rugged slope) may
mean that wind gusts hit the rotor from varying directions. It
may therefore be difficult to reproduce the power curve
exactly in any given location.A power curve does not tell
you how much power a wind turbine will produce at a
certain average wind speed..Remembering, that the energy
content of the wind varies very strongly with the wind speed
(as we saw in the table.1 ) on the energy in the wind. So, it
matters a lot how that average came about, i.e. if winds vary
a lot, or if the wind blows at a relatively constant speed as
shown in the Fig.13

Fig.10 NC mold forming
The CAD-software used (Solid Works2014)
drawings files have an integrated CAM/NC-module
that allows for the generation of NC-code semiautomatically, in this case for a 3-axis milling machine
(see Fig.10).
Different approaches had to be investigated in
order to find a suitable milling strategy .The resulting
tool path was thoroughly simulated and tested prior to
the generation of the final NC code .The model which
was milled is the negative mould for the building of
enlarged positive rotor models made of Aluminum see
Fig.11
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Fig.13 Power curve (experimentally)
Also, from the experimental results that most of
the wind energy is available at wind speeds(5-7 m/sec)
which are twice the most common wind speed at the
site(2-3.5 m/sec).Finally, the test results need to
account for the fact that the turbine may not be running
at standard air pressure and temperature, and
consequently make corrections for changes in the
density of air.
In practice, therefore, one has to take an average
of the different measurements for each wind speed, and
plot the graph through these averages. Furthermore, it
is difficult to make exact measurements of the wind
speed itself. If one has a (3 %) error in wind speed
measurement, then the energy in the wind may be (9%)
higher or lower according to Eq.1 which refer that the
energy content varies with the third power of the wind
speed.The Blade wind turbine Sickle type is suitable
for low speed wind turbines and generates up to 20%
more static pressure than standard airfoil blade profiles.
The blade design is 5-7% more efficient ,which saving
power.These airfoil also low noise signature, and wide
profile with deflection ideal for wind power
applications.
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Abstract— This research focuses on the Manufacturing photo
electrochemical cell , we designed this cell of glass Pyrex and
cylinder hydrogen holes one to enter the thermometer and the other
for the exit of the gas, as well as containing a quartz lens to enter the
optical beam , the process of photo electrochemical where they are
to prepare aluminum are used as electrodes under the influence
of light source of the type N-type for the Liberation of hydrogen
presence of photocatalytic and P-type for the Liberation of oxygen
, The study of the volume of gas output, voltages with change time
and current, we have the results were almost identical and
structured characteristics were studied through the analysis of Xray diffraction (XRD) results indicate that prepared photocatalytic
(nano WO3) are polycrystalline structure of the prepared sample
for determining the yielding phase which are to set the with
standard tables. Also, The general morphology of of photocatalytic
(nano WO3), are imaged by using the Atomic Force Microscope
(AFM).

electrical and optical properties. Hence, multiscale structuring
could be beneficially exploited to simultaneously optimize the
photoelectrochemical performance of each component in the
system[4]In the past few years, a lot of work has been down to
study the improved photoelectrochemical and photocatalytic
activity using modified, doped or decorated of TiO2 Nanotubes
by Ni, Fe, Nb, Zn, Mg, WO3 [5]. Among transition metal oxides,
tungsten trioxide (WO3) has attracted considerable interests due
to its promising physical and chemical properties. WO3
represents an important member of visible-light-driven
photocatalysts, and has been demonstrated to exhibit high
photocatalytic activity for the decomposition of organic
compounds both in liquid and gas phase.[6], In view of the
economical use of visible light radiation and because of its
predominance in the solar spectrum, the development of
photocatalysts with high activity under visible light radiation is
desirable. In this sense, tungsten trioxide (WO3) is a visible light
responsive photocatalyst that absorbs radiation in the region up
to 480 nm [7], Many semiconductors have enough band-gap
energies for the effective catalysis of many chemical reactions
and this includes materials such as TiO2, WO3 and ZnO .
Though it is well known that metal oxides are usually less active
catalysts than noble metals in the majority of applications, metal
oxides are more suitable since they are more resistant to
poisoning and deactivation[8]. Aim: design of Manufacturing
photo electrochemical cell and study the effect of Nano
Photocatalyst on the hydrogen production.

Keywords— photo electrochemical cell; photocatalytic (nano
WO3) ; X-ray diffraction (XRD); Atomic Force Microscope (AFM)
; produce hydrogen
I. INTRODUCTION

H

ydrogen is considered the best clean energy carrier, due to
its light weight, high energy density and zero pollution[1].
It is widely recognized that hydrogen is one of the most
promising energy carriers for the future. The low polluting
emissions of the hydrogen combustion make it a very attractive
fuel in particular for transportation applications. In the past
years, the application of hydrogen fuel cell was mainly employed
in spacecraft, while recently the interest in both mobile and
stationary power generation has grown due to its advantages in
terms of environmental impact [2]. The metal oxides for
beneficial many application not only because of its high mobility
for better charge transport, but also due to its various
nanostructures applied for the order heterojunction, which can
efficiently improve the exciton dissociation. Therefore the
performance of device can be improved significantly with the
application of metal oxides [3]For some photoelectrochemical
applications, such as for semiconductor based such as metaloxide photoanodes coupled with Si photocathodes
and
composite metal-oxide photocatalysts, have mutually disparate

II. EXPERIMENTAL DETAIL
A. Manufacturing cell
photo electrochemical cell consists of two canisters, we
designed this cell of glass Pyrex and cylinder hydrogen holes
one to enter the thermometer and the other for the exit of the gas,
as well as containing a quartz lens to enter the optical beam
,shown "Fig. 1," . they are arranged not to make any shot circuit
at any condition and mechanically should be strong to withstand
the electrolyte corrosions
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TABLE I

STANDARD DEVIATION AND STANDARD
DEVIATION OF THE CENTENNIAL OF THE STANDARD
SUMBSTANCE
Substance

Derived
concentration
ppm

Calculated
Concentration
ppm

Rec.%

UV-VIS
Spectrophotometer

50

48

98

Fig. 1. Shown the photo electrochemical cell

B. prepared Photocatalytic (nano WO3)
Preparation of the nano WO3. The solution was prepared by
reacting tungstic acid powder with hydrogen peroxide (30-32%,)
with 5% out of WO3. Polyethylene glycol and added into the
solution. The solution was stirred for 24 hours using rod stirrer
.After stirring, the solution was aged for another day and PEG
(poly ethylene glycol) was added into the solution for
Polyethylene glycol: WO3 and mixed in 7 hours . as shown in
“Fig. 2,” .

R.S.D

4.90

A. X-ray diffraction Results
(XRD-6000 Shimadzu Japan) was used for the purpose of
measuring this of crystalline structures formed in the samples.
Where the target was CuKα radiation (λ=1.54oA) in the range of
2θ=17-60o, We used the Barak law to calculate the distance (d)
between the atomic levels.
nλ=2dsinӨ
Where: n : diffraction rank equal to (1).
Ө: of diffraction.
λ: wavelength of X-rays. [9].
“Fig. 4,” demonstrate the XRD profile of the prepared WO3
nanocrystals; The highest peak observed at 2= 13.78, 2=
27.222= 33.52and 2= 38.94can be attributed to the (100)
plane of the hexagonal (nano WO3). the obtained diffraction
peaks at planes(110) , (101), (100), (111) and (102) indicate
that all the precursors have been completely decomposed and no
other complex products were formed. These diffraction peaks
and their relative spectra all coincide with hexagonal phase; The
result is in agreement with the literature of American Standard of
Testing Materials (ASTM),

Fig. 2. Shown the prepared Nano WO3

III. RESULTS AND DISUSSION
Depending on the wavelength different concentrations of
standard material and the extent (1-177 μg / ml) were obtained
with different absorbance change concentration, as show in
“Fig. 3,” that obtained for curved calibration of standard
material to determine the value (r) of correlation coefficient and
is equal to 0.9999 UV-Vis Spectrophotometer. which is clear to
us the amount of written as well as the selected standard
deviation (SD) and standard deviation percentage (RSD )and the
results were also evaluated in TABLEI:

Fig. 4. X-ray diffraction analysis

B. Morphology Analysis
Number The surface morphology of the WO3 nanoparticals was
investigated using atomic force microscopy (AFM). It can be
noticed that the average grain size and roughness increase with
increasing of number. Of pulse because of increasing the
thickness of the film and this is can be explain to create the
localized state in the structure of the film. the distribution of
granules is homogonous as in “Fig. 5,” . Generally, for all
catalyst materials, a high surface area is an advantage in terms of
a greater concentration of active sites per square meter and this

.
Fig. 3. Calibration curve. Photocatalytic (nano WO3)
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generally leads to higher reactivity. The smaller the particle size,
the larger the surface area, and the higher the expected activity
[10]. photocatalytic activity is not a function of the surface area
alone. For example, while an increase in the extent of heat
treatment applied leads to a reduction in the surface area, the
impact of this reaction on the photocatalytic activity is not as
significant as that of the phase transformation. The increase in
crystallite size and changes in the microstructure with a decrease
in surface area greatly influence the photocatalytic property of
the catalyst [11,12].
Fig. 6. Graph shows the relationship between Volume – time

Fig. 5. Atomic force microscope at nano WO3

Fig. 7. Graph shows the relationship between Volume –Voltage

After the preparation and study of nano WO3 characteristics
structural .As has been the use of these Photocatalysts and
without Photocatalysts and study the effect of Nano
Photocatalysts on the hydrogen production , photocatalytic
water-splitting reaction, they act as reducing agent and oxidizing
agent to produce H2 and O2, respectively. To facilitate both the
reduction and oxidation of H2O by photoexcited electrons and
holes, the match of the band gap and the potentials of the
conduction and valence bands are important. Both the reduction
and oxidation potentials of water should lie within the band gap
of the photocatalyst. The bottom level of the conduction band
has to be more negative than the reduction potential of H+/H2 (0
V vs normal hydrogen electrode, whereas the top level of the
valence band has to be more positive than the oxidation potential
of O2/H2O (1.23 V) [13].
As shown of “Fig. 6,” note the relationship between time and the
Volume of the hydrogen production Positive relationship, It can
be observed that the gas production increases sharply with time,
different amount of currents were applied and then the volume
of hydrogen produced in each current was measured . the
existence of hydrogen production increases With Photocatalysts
little more compared with increase Without Photocatalysts,
where the addition of Photocatalysts speeds of interaction
process, Of “Fig. 0,” . note the relationship between voltage
and the Volume of the hydrogen production Positive
relationship, Add photocatylist for process of interaction in the
electrolytic cell is aimed at energy saving (by increasing the
production of chemical reactions) as well as the best product the
quality of the resulting material control and the speed of their
formation. And pure outputs reduce the composition of spin-offs
of the interactions and reduce pollution, where the addition of
Photocatalysts speeds of interaction processes that are due to
the large surface area in contact with the substrates. This allows
more number of photons hit the catalyst and large adsorption
capacity results.
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IV. CONCLUSION
1- Semiconductor photocatalysis has received much attention
during last three decades as a promising solution for both energy
generation and environmental problems.
2- Notes the increase in the volume of gas with Photocatalysts is
more efficient it can be observed that the gas production
increases sharply with time. And increase in the volume of gas
with Photocatalysts is more efficient than without Photocatalyst.
3- Notes the relationship between voltage and the Volume of
the hydrogen production Positive relationship.
.
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ANN & PSO controller Implemented on FPGA for Solar Tracker
System
Prof. Dr. Hanan A. R. Akkar and Yaser M. Abid

Abstract –Solar cell is one important source of renewable energy for power generation in the daily life. For this reason, it is important to use
solar tracking system to increase or getting almost optimum amount from solar cells. In this paper, proposed intelligent controllers were designed
and used to make solar cells facing the sun over the year in two axes. The proposed controller was trained by supervised feed forward neural
network and by Particle Swarm Optimization (PSO) the results obtained for both designs are then compared. The controller was trained using
MATLAB and then converted to SIMULINK model in order to test it, and convert it to a Very high speed integrated circuit Hardware
Description Language (VHDL) language using MATLAB tool box in order to download it on Spartan 3A Field Programmable Gate Arrays
(FPGAs) card. This makes the implementation of the intelligent controller more efficient and easy to use because of its reprogram-ability and the
high speed performance. The controller was designed to a fully controlled DC motor driver which is used to rotate two DC motors in X-axis and
Y-axis directions respectively. The experimental results show that tracking sun increases the efficiency of the system to produce energy from
solar cell about
more energy than the solar cell without tracking system.
الحصاااو

لزياااا م

ال ايااا الشمسااايد احااهم مااان اهاام المصاااا د لفطاقااد المت اااه م فااي تولياااه الطاقااد عفيااا مااان المااام اسااات هاس نظاااس يسااامح بتتمااع ال اياااا الشمساايد لااااوء الشاام

 اقتاارف فااي هااما العماال تصااميم حااهاا الااتحرم المكيااد التااي اساات هما ل عاال ال ايااا الشمساايد ترااو بمواجاااد الشاام. عفااى القيمااد الم فااى لفطاقااد الرارباةيااد ماان ال ايااا الشمساايد
( مااان ثااامPSO)  مااان قمااال ام فاااد الحشاااه ال زي اااي،الشااامرد العصاااميد اامامياااد

ااارا، تااام تاااهديب حاااهم تحرااام المقترحاااد عااان طرياااب تغمياااد تحاااا ة. عفاااى طاااو الساااود فاااي محاااودين

 لغاااارص فحااااج الوتاااااةل التااااي تاااامSimulink ( تاااام تحويفاااا الااااىMATLAB)  تاااام تااااهديب المااااتحرم بواسااااطد المرنااااامل الرياضااااي.مقادنااااد الوتاااااةل المتحصاااافد ماااان كااااا الطاااارفين
( حيااان اناااااا الفغاااد التاااي يتعاماااال بااااا مصااا وفد الموابااااااVHDL) الحصاااو عفيااااا مااان المااااتحرم بعاااهها تااام تحويفاااا بواساااطد اا ام الموجاااو م فااااي المرناااامل المقتااارف الااااى لغاااد ا
( الاااامل جعاااال بااااه د التطميااااب العمفااااي لمااااتحرم ك ااااوء سااااال ااساااات هاس ذلااااك لقهدتاااا عفااااى اعااااا مFPGA) ( ذلااااك لغاااارص تحميفاااا عفااااى الـااااـFPGA) الرقميااااد القابفااااد لفمرم ااااد
يساااات هس

 تاااام تصاااامم الماااتحرم لغاااارص الساااايطرم عفااااى حركااااد المحااااركين المساااات همين كفيااااا فااااالمحر اا.(FPGA) المرم اااد لعااااهم مااااراا بالساااارعد التااااي يمراااان ا يوفرهااااا الااااـ

 اظاااارا الوتااااةل العمفياااد بالمقادناااد ماااع ال فياااد الشمسااايد التاااي ا.باات اااا ااعفاااى ااسااا ل

باات اااا اايمااان اايسااار اماااا المحااار ال ااااني فيسااات هس لتعقاااب الشااام

لتعقاااب الشااام

. عوه است هاس المسيطر% 44.3 تست هس المتحرم المكي ا ال ايا الشمسيد باامرا ا تز ا قابفيتاا عفى توليه الطاقد الرارباةيد بوسمد

Key words: - Sun Tracker, Back propagation, PSO, ADC,
Field Programmable Gate Array (FPGA), DC motor drive.

the power generated from the solar cells is to increase

I. GENERAL INTRODUCTION

are multiple ways to increase the intensity of the

the intensity of light falling on the solar cells. There

incident

Renewable energy are important sources to produce
power

and

there

are

multiple
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light,

including
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Power

Point

tracking (MPPT) or sun tracking. There are multiple

renewable

ways to control MPPT have been proposed such as:

energy sources such as wind energy, geothermal, solar

perturb

energy, etc. Solar heavily used because it is pollution-

parasitic

free since it converts the incident light from the sun

and

observe[1],

capacitance[3],

incremental
constant

conductance[2],

voltage[4],

fuzzy

logic[5] and neural networks[6]. These methods differ

directly into electrical energy by using solar cell.

in difficulty, complexity, price and stability .There are
There are multiple studies to make the solar cells

multiple ways to control the sun tracking the control

produce most of it is energy. Solar cell is dependent

may be conventional like PID controller or intelligent

on many factors including internal factors such as

controller such as fuzzy [7], genetic or neural.

manufacturing methods or the type of metal used in
fabrications,

and

external

factors

such

as

Artificial

ambient

Neural

Networks

(ANN)

are

widely

accepted as a technology offering an alternative way

temperature and the intensity of light falling on the

to solve complex problems and have been successfully

cell. The best solution, less cost and easier to increase
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Figure (1) The proposed solar tracking system

applied in many areas. In addition, ANN simplifies
dealing with nonlinearities in systems.
One of most conventional way used to implement ANN is
by using general-purpose microprocessor or microcontroller.
Which are economic ways but it’s difficult to handle
systems

need

very

high

speed

processing.

Field

Programmable Gate Array (FPGA) is good choice for
implementation of ANN in very high speed processing
systems. The aim of this paper is to build intelligent system
using FPGA to maximize the power output of the solar
arrays
II. SUN TRACKER

Solar tracking system uses two DC motors to rotate the solar
panel in two axes. The sun is tracked by using four LDR as a
Figure (2) flow chart of proposed system

tracking sensor, the out from sensors are converted from
analog form to digital form by using four ADC0804 ICs.

In this work, a design of intelligent controller is proposed

The digital output from sensors will be applied to the

and then downloaded on FPGA card by using HDL code

intelligent controller that implemented on FPGA card and

based on MATLAB package.

the output from the controller will be the inputs for L293D
that used as DC motor driver IC. Figure (1) shows the

III. LIGHT DEPENDENT SENSOR (LDR)

proposed solar tracking system, Figure (2) shows the flow

The LDR sensor is changeable resistance value when it is

chart of the proposed solar tracking system

exposed to light intensity therefore it can be connected in
series with a constant resistor in order to achieve voltage
deviation. The LDR has a response which is similar to the
human eye and used for sensing the position of the sun
intensity in two axes right/left and up/down, four LDR
sensors are mounted on the solar panel and placed in an
enclosure as shown in Figure (3). The right and left LDR
sensors compare the intensity of received light in the right
and left directions. The up and down LDR sensors compare
the intensity of received light in the up and down directions.
The light source intensity received by the sensors are
different, the system obtains signals from the sensor output
voltage in the four orientations. The sensor output voltage
values will be input to the ADC.
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Figure (3) Four LDR sensors used to detect the sun light

(A) Simulation result

(B) Experimental result

Figure (6) Simulation and experimental results for 3.08 volt
IV. ANALOG TO DIGITAL CONVERTER

ADC0804 are CMOS 8-Bit, successive approximation A/D

The 8 bits presented from ADC will be input to the FPGA

converter. Figure (4) show pins diagram for ADC0804

card where the intelligent controller implemented there.
V. SIMULATION RESULTS FOR INTELLIGENT CONTROLLER

The controller for sun tracker was trained by two
ways first by Back Propagation and second by PSO.
The numbers of neurons in input, hidden and output
layers are chosen by trial and error. Figure (7) show
the neural network with one input neuron, ten hidden
neurons and three output neurons and. Figure (8)
(A&B) shows the training results of BP and PSO

Figure (4) ADC0804 pins diagram

respectively.
The voltage reference input can be adjusted to allow
encoding any smaller analog voltage span to the full 8 bits of
resolution. In this work the reference input to pin (9) was
taken 4V as a constant voltage input.
Based on data sheet and Proteus 7 Professional program the
simulation and experimental results are obtained. Figure (5)

Figure (7) the neural network with one input neuron, ten

and Figure (6) shows the results for different inputs.

(A) Simulation result

hidden neurons and three output neurons

(B) Experimental result

Figure (5) Simulation and experimental results for 1.02 volt
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Figure (9) SIMULINK model for complete solar tracker
intelligent controller
Figure (10) shows the signals that send to motor
driver for rotation mechanism.
Figure (8) A: simulation result for BP, B: simulation result
for PSO
The simulation results of PSO and BP for solar tracker
controller training with 10 hidden neurons are shown
in Table (1).
Table (1) Results of PSO and BP of case two.
Parameters

PSO

BP

Learning Iterations

1478

6

Error Convergence

4.02125e-23

2.641e-24

No. of Initial Weights

500 set

1 set

Figure (10) The simulation results and the signals that send
to motor driver for rotation mechanism
In this work a proposed controller was used for

The

was

controlling sun tracking system. This controller can

completed and the simulation results shows that BP is

implement on FPGA card by using HDL code in

better than PSO in this work so that it can be

MATLAB package. The decision will be taken for

converted to SIMULINK model such that shown in

each clock of the FPGA talking about 50MHZ for

figure (9). In this model which is depend on the

Spartan 3A to state which motor will rotate and which

voltage produced from four sensors there are two

one will stop.

ANN

training

controllers

of

intelligent

(Neural

Network1

controller

and

Neural

Network2). Neural Network1 used to fully controlling
motor 1 that can be rotate in X–axis direction and

VI. IMPLEMENTATION OF CONTROLLER ON FPGA

Neural Network2 used to fully controlling motor 2 that

Xilinx Foundation ISE Design Suite 13.3is a

rotate in Y-axis direction.

software tool used to perform ANN for solar tracking
controller on FPGA

The controller have several states used for rotate
motor 1 and motor2 in clock wise , counter clock wise

Figure (11) shows the RTL schematic diagram in Xilinx

or stop them such as show below.
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the intelligent controller and other components after
implementing it on Xilinx_ISE 13.3 software.

Figure (13) experimental results for intelligent controller by

Figure (11): RTL schematic diagram.

using oscilloscopes

After the solar tracking controller signal generation, it’s time
to observe the output and see if the experimental result goes

VII. DC Motor Driver L293D:

the same way as the simulation result and this achieved in

The L293 and L293D are quadruple high-current

Figure (12) and Figure (13) for simulation and experimental

half-H drivers. The L293D is designed to provide

results respectively.

bidirectional

drive

currents

of

up

to

600-mA

at

voltages from 4.5 V to 36 V. This device designed to
drive inductive loads such as relays, solenoids, DC
and bipolar stepping motors, as well as other highcurrent/high-voltage
applications.

Figure

loads
(14)

in

shows

positive-supply
Pins

diagram

for

L293D DC motor driver.

Figure (14) Pins diagram for L293D DC motor driver
There are many states for rotate two motors can be illustrate
in Table (2)
Figure (12) Simulation results for implementation intelligent

Table (2) State for motors

controller on FPGA

Enable (1,9)

Clock wise

Counter

(2,10)

clockwise

FUNCTION

(7,15)

05

H

L

H

Turn right

H

H

L

Turn left

H

L

L

Fast motor stop

H

H

H

Fast motor stop
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L

X

X

Fast motor stop

L=low, H=high, X=don’t care
Table (2) Real measurement for fixed solar cell and solar
The simulation results of L293D DC motor driver by using

cell with tracking system

Proteus 7 Professional is shown in Figure (15)

Figure (15) The simulation result for L293D DC motor
driver
VIII. THE REAL MEASUREMENT DATA RESPONSE RESULTS

In 6-5-2014 the system was installed at home in
order to test it and get the experimental results for
solar cells. Taken the result of voltage and current for
same load in each half hour for fixed solar cell and
solar cell with tracking system and then calculating the
efficiency

increased

with

tracking

system

all

day.

Table 2 shows these values.

Figure (17)A) represents the voltage data B) represents the
current data in the Table (2) as a graphical curve using

Figure (16) show the mechanical system design for dual sun

MS_EXEL program.

tracker system.

(A)

(B)

Figure (17) A) The voltage comparison of solar cell with and
Figure (16) The mechanical system design for dual sun

without tracking system.

tracker system.

B) The current comparison of solar cell with and
without tracking system.
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Figure (18) represents the power data in the Table (2) as a

oriented to determine the solar light intensity in four

graphical curve using MS_EXEL program.

directions. This controller has been tested for different
data by using Matlab/Simulink program. The proposed

60

solar

tracking

50

system

increase

solar

energy

about

more energy than a solar cell without

40

tracking system.
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Variable-Speed Constant-Frequency of a Wind
Power Generation System based on Neural
Controller
Hanan Mikhael Dawood Habbi


disturbance, the tradition PI regulator does not able to regulate
its self-controlled parameters and behaves poor performance.
Tuning the PI gains to optimize performance is not a trivial
task, still more when the process is nonlinear and may vary
during operation.
Uddin,M.N., et.al, 2007 [5] adopts fuzzy and fuzzy neural
networks respectively which are not relied on mathematic
mode. But these algorithms are complex and need amounts of
computation, which go against real-time control.
The paper considers a dynamic mathematic model of wind
turbine characteristic according to the variable speed constant
frequency wind turbine components, approves stator-flux
orientated vector control. AC excitation for generator based on
the characteristic of the doubly-fed generator has been
employed. Due to the simple algorithm of a neural controller,
it is used instead of traditional PI regulator for stator active
power regulator and reactive power in variable speed constant
frequency wind power generation system in order to get
maximal wind capture and operate in high efficiency.
Simulation of the wind power system proves that the system
has fast active power tracking and no overshoot compared
with traditional PI regulator. So it improves the static and
dynamic performance of the whole system.

Abstract— Considering the reliability and dynamic
performance, a neural controller is used in wind power
generation system. A dynamic mathematic model of doubly-fed
machine cand the stator field orientated vector control is
adopted. The proposed system comprehends speed, activce and
reactive power. The simulation results demonstrate that the
system performs a suitable active power response comparing
with a traditional controller based system. The whole system
includes the double-fed motor control technique based on neural
network model is simulated on Matlab/ Simulink. The simulation
results verify a good performance.
Index Terms— Variable speed constant frequency, decoupling
control, wind power generation, neural controller.

I. INTRODUCTION

W

IND energy is a clean and renewable energy resources.
The development of wind power is playing an
important role in the power generation system [1] and [2]. Due
to the decoupling between the grid frequency and the output
power therefore a doubly-fed induction generator based wind
power plant does not stipulate frequency response [3].
Wind power generation technology is developing from stall
speed power generation to variable speed power generation
due to the advantages of maximum absorption of wind power
and flexible connection between electric and machine [4].
Variable speed constant frequency doubly-fed wind power
generation is implemented by changing frequency, amplitude
and phase of the power supply of rotor winding. Its prominent
advantage is that active power and reactive power are
decoupled by controlling the rotor current, which is based on
stator flux field orientation. The active power is controlled by
controlling the speed of the wind turbine in order to make the
wind turbine operate in best tip-speed-ratio, which achieves
greatest wind power capture.
Most literatures use the traditional PI control algorithm for
active and reactive decoupling control in variable speed
constant frequency doubly-fed generation. Tradition PI
regulator depends on parameter gains. When the control
system parameters are not correctness or changing due to any

II. CONTROLLER BASED NEURAL NETWORK

The controller based on neural network is shown in Fig. 1(a)
and Fig.1 (b). The controller for a nonlinear plant model to
calculate the future plant performance. Subsequently, it works
out the control input that will optimize plant performance over
specified future time.

Hanan Mikhael Dawood Habbi is with Electrical Engineering Department,
College of Engineering, University of Baghdad. (email: hhabbi@gmail.com).
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Where u (k)  umax ， umax is the maximum limit output of


State
Converter

K

the controller. The selection of K (k ) effects the stability and
the rapid convergence of the system. The magnification
coefficient is changed on line for achieving fast tracking and
improving anti-disturbance for a neural controller.

Controlled
Object

Learning Algorithms

III. WIND TURBINE MODEL

The amount of mechanical power taken from wind by a
wind turbine can be expressed as:
(b)
Fig.1 Controller based neural network

Pm 

wind turbine
Inasmuch as the air density, radius of wind turbine and
wind speed are constant, the output of the turbine will be a
function of power coefficient of the wind turbine.
Additionally, the wind turbine is ordinarily characterized by
its C p (,  ) curve

The state variables are

x1 (k)  r (k)

x3 (k)  x2 (k)  x2 (k)  x2 (k  1)

Equation 6 gives m which is the turbine rotor speed in
“rad/s”. where  is the tip-speed ratio.

1



The weights of wi ( k ) are determined by the rules of learning.
When weights of wi ( k ) are determined, coefficients of Wi ( k )
are confirmed successively.
Two learning algorithms, Hebb learning algorithm without
supervision and Delta learning algorithm with supervision are
given the adaptive learning rules of wi ( k ) .

m R
v

6

Fig.2 shows a typical curve for a wind turbine for a constant
pulp leaf pitch angle (  ).
It can be explained from Fig.2, that, when opt C p
becomes their maximum value at which the efficiency is
optimum. For that reason, the maximum power Pmax is taken
from wind by the wind turbine.

Hebb learning algorithm:
wi (k  1)  wi (k)  i u (k) xi (k)

5

Where,  : air density(Kg/m3); R : radius of wind turbine; v :
wind speed (m/s), and C p (,  ) : power coefficient of the

Where
r (k) , y(k) are the desired output and actual output respectively.
e(k) is a deviation signal. xi (k) is a neural input, Wi (k) is a
regulating. xi (k) is a proportional coefficient in the controller
output, i  1, 2,3 , K is a controller magnification coefficient,
u(k) is an output of the controller. k is a sampling time.

x2 (k)  r (k)  y(k)  e(k)

1
C p ( ,  )  R2 v3
2

2

Where  i is the learning efficiency?
Delta learning algorithm:
wi (k  1)  wi (k)  i e(k) xi (k )

3

Combining both the unsupervised learning algorithm and
supervised learning algorithm in order to improve selflearning ability of the neural controller. As a result, the
algorithm for neural controller is enhanced as shown

Fig.2 C p and  Relation

u (k  1)  u (k)  K (k  1)  (Wi (k  1) xi (k  1))
3

Wi (k)  wi (k) /  wi (k)

i 1

1
C p max  R2 v3
7
2
According to doubly-fed generator power relationships:
Pmax 

3

i 1

wi (k  1)  wi (k)  iu (k)e(k) xi (k )

4
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Where,

Ps

 Ps  Pe  Psloss

Pm

 Pe  1  s
is the stator active

Te  TL 

8
power; Pe is

and iron losses; Pm is the net mechanical power input for
generator, and s is a slip angular speed.
Turbine control can be controlled either by passive control or
active control. The passive control techniques reduce loads
without an external energy or auxiliary power. Active control
techniques require an external energy therefore the turbine
costs will be increased [4].
In order to accomplish maximum wind energy, the active
power Ps* is considered according to best power curve in real
time.
P
9
Ps*  max  Psloss
1 s

motor

model

A. Mathematical Model of Doubly-fed Motor
The mathematical mode based on the stator and rotor
voltage of doubly-fed motor in synchronous rotating
coordinate reference (d, q) [6].



s

q
10

s

us

11

s

u

The stator and rotor flux equation are given by


 sd  Ls isd  Lmird


 sq  Ls isq  Lmirq

 rd  Lmisd  Lr ird


 sq  Lmisq  Lr irq

simulated

with

r

d
r
rotor



Fig.3 Stator flux oriented reference coordinate

12
It can be concluded that,

 sd   s


  sq  0

13

Where, p is differential operator; Rs and Rr are stator
resistance and rotor resistance respectively; Ls , Lr and Lm
are stator equivalent inductance and rotor equivalent
inductance and mutual inductance in d q coordinate
reference; usd and usq are d axis component and q axis
component of stator voltage; urd and urq

is

B. Neural Controller Stator-Flux Orientated Vector
Control of Doubly-Fed Motor
The energy for the converter flows in two directions when
the stator of doubly-fed motor is connected to the power grid.
In order to get a better control performance, a vector control
of stator flux orientation is implemented. The d-axis
component of synchronization coordinate reference is
concurred with the stator flux vector  s .
The frequency for both the stator and the power grid are
similar when the doubly-fed motor is operated in the steady
state operation, the voltage of stator resistance do not take into
account attributable to which the voltage drop on the stator
resistance is smaller than the voltage drop on the reactance
and the electromagnetic force of the generator. Subsequently,
the phase of stator winding voltage vector is in advance of 90o
compared with stator winding flux vector. Fig.3 illustrates the
coordinate of the stator flux oriented.

IV. MATHEMATIC MODEL OF DOUBLY-FED MOTOR


urd  Rr ird  p rd  (1  r ) rq


usq  Rr irq  p rq  (1  r ) rd

14

The doubly-fed
Matlab/SIMULINK.

the

electromagnetic power; Psloss is the stator copper consumption

usd  Rs isd  p sd  

1 sq


1 sd
usq  Rs isq  p sq  

J d r
n p dt

are d axis

component and q axis component of rotor voltage;  sd and
 sq are d axis component and q axis component of stator

15

usd  0


usq  U s  s s

16


 sd   s  Ls isd  Lmird


  sq  0  Ls isq  Lmirq

17

From equations (13) and (21), it can be deduced:

flux;  rd and  rq are d axis component and q axis

 rd 

component of rotor flux; 1 is stator synchronization
frequency of doubly-fed motor; r is rotor velocity.
The electromagnetics torque is:

Lm
L2
 s  ( Lr  m )ird
Ls
Ls

 rq  ( Lr 

34

L2m
)ird
Ls

( 18

(19
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From the equation (25), it can be seem that the active
power and reactive power of doubly-fed motor in stator side
can be controlled by controlling the rotor current, as well as it
can be deduce that the stator active output power and reactive
output power is proportional to the stator current isd and isq

Substituting (18) and (19) into (11), the following equations
are obtained:

urd  Rr ird  ( Lr 
( Lr 

L2m dird
 (1  r )
)
Lr dt

L2m
)irq
Ls

urq  Rr irq  ( Lr 

respectively , so it realizes power decoupling control.
From the above analysis, a neural wind power control system
is constructed under stator flux orientation, the Matlab /
Simulink system diagram is shown in Fig.4.
The stator flux vector is  s  U s / 1 , which is lagged 90
degree the stator voltage. The phase of stator flux vector is
represented as:

20

L2m dirq
 (1  r )
)
Lr dt

 s  u  900

21

L2
L
( Lr  m )ird  (1  r ) m  s
Ls
Ls

The stator flux can be calculated as shown in Fig.5.

dirq
di
0
At steady state condition, rd  0 ,
dt
dt
And,

urd  Rr ird  (1  r )( Lr 
urq  Rr irq  (1  r )( Lr 

26

3/2
2
m

L
)irq
Ls

K/P

22
Frequency
Detection

L
L
)ird  (1  r ) m  s
Ls
Ls
2
m

Fig.5 Stator flux linkage and rotor angle calculation

23
V. SYSTEM SIMULATION AND RESULTS

The second term of the equation (22) and (23) is represent
cross coupling term, its magnitude is smaller than the back
electromagnetic force term. Their minor influence on the
control is provided for by the PI-controller. The third term in
equation (23) is equivalent to a speed-dependent induced
electromagnetic force associated with the stator flux.
However, the third term in equation (23) can act as a
disturbance to the output of the PI-controller in the q-axis. It
may be compensated for the influence of the back
electromagnetic force term by selecting high PI-controller
gain, but a steady state tracking error will exist [7].
A feed-forward term urq to the output of the q axis

The simulation model of controller based on neural network
for variable speed constant frequency wind power control
system is simulated in MATLAB 2012a/SIMULINK is shown
in Fig.4.
Appendix A gives the simulation parameters.
The initial wind speed is 360 m/min. The reactive power is
given zero, after 3 second, the wind speed changes to
420m/min, and behind 5 second, the wind speed suddenly
mutates to 330m/min, and after 7 second, the wind speed also
changes to 420m/min. The speed waveform of doubly-fed
motor is shown in Fig.5. The stator active power (negative
represents that doubly-fed motor sends out active power) is
shown in Fig.6.

controller will be added in order to eliminate the tracking
error.
L
24
urq  (1  r ) m  s
Ls
The dynamic and static performances of current controller
is improved.
The active power and reactive power of doubly-fed motor
in stator side can be expressed as:

VI. CONCLUSTIONS

The paper investigates the characteristic of wind turbine with
a neural controller. The dynamic mathematical model of
doubly-fed motor is demonstrated. A neural controller of
variable speed constant frequency wind power generation is
described under stator-flux oriented vector control. It can be
concluded that the neural controller of variable speed constant
frequency wind power generation system provides a fast
tracking of stator active power and no overshoot compared to
traditional PI regulator.

(25)
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Fig.4 Wind power generator system based neural controller
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Fig.6 Stator active power

APPENDIX A
Table A Parameters of Wind Turbine
R  2.15m
wind turbine radius
2.3KW
rated power
opt  9
optimal tip-speed ratio
optimal
wind
energy
utilization coefficient
gearbox
air density

C

p max

 0.4

N  6.254

  1.25Kg / m3

Table B Parameters of doubly-fed generator:
rated power
PN  2.1KW
stator rated voltage
220V
rated frequency
50Hz
poles
2
0.435
stator resistance Rs
0.861
rotor resistance Rr
2mH
stator leakage
2mH
rotor leakage
69.31mH
mutual inductance

Inertia

0.089Kg m2
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Increase Output Power of Photovoltaic Module Tracker
System by Using Flat Reflector Mirrors
Sarmid Shakir Abdulsattar, Emad Jalil Mahdy, Yasir Shakir Abdulsattar, Asmaa Hassan Moslim

Abstract - The known all over the world the efficiency of Photovoltaic module (PV) is too much low compare with other renewable
energy devices, for example: concentrator solar power (CSP), wind turbine, and biomass efficiencies. The cost per watt for PV module is
too much high comparing with cost per watt of the power produce by local diesel generators or private gasoline generator. In this
research use two axis solar tracker system that move into two directions X and Y; this system have two PV modules, the first one has
reflectors and the second does not has reflectors. This study focus on the first case that consist of PV module has two reflector mirrors
fixed on each sides, and by make a suitable calibration on the angles between reflectors and the module obtained the maximum output
power; so that the finding of this research is increase the efficiency for individual PV module by increasing the output power thereby the
cost of PV plant will reduce.
 وتم تث يت الواح شمسية )عدد,ورها في اافق حتى غروب ا

 حيث تقو بتت ع الشمس من لح ة,( تم في ه ا ال حث است دا من ومة تت ع شمسي بمحورين )المحور اافقي و العمود

( على احد ه االواح وبأبعاد تساو ابعاد اللوح الشمسي و لك لت ميع اك ر قدر ممكن من ااشعاع الشمسي على سطح ه ا0  وتم تث يت مر عاكسة )عدد, واط لكل لوح00 ( بقدرة0
 في حين تم است دا لوح ثالث بنفس قدرة ااو والثاني موجه,الح و على قدرة اعلى وبالتالي يادة كفاءة اللوح الشمسي بينما اللوح ااخر لم تس د معه مر عاكسة
 وتمت مقارنة نتائج القدرة, درجة( و لك ليكو ااشعاع الشمسي عمود على سطح اللوح في ف ل الربيع وال ريف44.4) مدينة بغداد

اوية خط عر

اللوح لغر

نحو ال نو بزاوية تساو

ال ارجة من ه االواح وبالتالي مقارنة الزيادة في الكفاءة لكل من م

in the power plant that has the same output power of another

Key words: - photovoltaic tracker system, photovoltaic
efficiency, photovoltaic fixed systems, temperature effect on
photovoltaic modules, solar radiation in Iraq.

PV plant but with less PV modules.
II.METHODOLOGY

I.INTRODUCTION

1- Three PV modules was used, two of them fix on tracker

PV Cell is an electrical device that convert the sunlight to

system, one of them with reflectors and the other without it,

electricity without moving any part and do not emit harmful
pollution

also the third one is fixed on fix system without reflectors

[1]

, many PV cells connected in series and parallel

and oriented to the south with tilt angle of 33.3°.

to obtain the desire power and that's called PV module; by
connecting the last one in series to form string and connect

2- These two reflectors on both sides for the individual PV

the last in parallel to form what's called PV array, also

module were connected.

repeat the same connection to form PV system.
3- Tracker system two axes were used that connected with
The tracker system is a mechanic devise using with PV

battery 12V, 7Ah to obtain its energy.

module to increase its efficiency.
4- Fluke multimeter was used to measure the output power
In the other word this system utilize solar radiation for the

for each quarter hour (9:00 am to 1:30 pm).

whole day, it's able PV module to be perpendicular on the
sunlight during the day, otherwise the steeper motors

5- Solar power meter was used to measure the solar

consume slightly energy from PV module sin order to move

radiation in W/m2.

this system. This study indicate the economic side and the

6- Several probabilities were made to obtain the optimum

increment in the output power by using two reflectors for

reflector's angle, so that the optimum angle between

individual PV module, each one has the same dimension of

reflector and PV module was 116º; this site was in Baghdad

module; this system able to reduce number of PV modules
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________ Al-Muhandis Journal______________ JMISE 153 (1) 38 - 43_____________March 2016___________

III.RESULT AND DISCUSSION

Figure 1 shows the practical part of this system, each PV
module has one solar power meter fixed under each one.

Fig.3: Output current of PV tracker system without
reflectors
Otherwise the output current for third PV module (fixed
system without reflectors) indicate in table C (Index C).
These results plot in figure (4):
Figure 1: Three PV modules, one of them fixed and the
others are tracker system.
The comparison will be between two PV modules that have
a tracker system, one with reflectors, and the other without
reflectors; so the result of output current for the first one
indicate in table1 (index A).
These results plot in figure (2):

Fig.4: Output current of mounting fixed PV system without
reflectors.
Figure (5) shows comparison between two tracker system
with and without reflectors, the blue column indicate the
output current of PV tracker system without reflectors while
the red column indicate the output current of PV tracker
system with reflectors.

Fig.2: Output current of PV tracker system with reflectors.
Also the results of output current for the second one indicate
in table B (Index B).
These results plot in figure (3):

45

________ Al-Muhandis Journal______________ JMISE 153 (1) 38 - 43_____________March 2016___________

Fig.5: Output current of PV tracker system with and without
Fig. 7: Effect of temperature on I-V characteristics of PV

reflectors

module [2].

Also figure (6) shows the comparison between mounting

So, the final resultant from fig.7 is the temperature has

fixed system (green column) and both PV tracker system

reverse proportion with output voltage and direct proportion

with reflectors (red column) and without reflectors (blue

with output current. Table (4) indicates the difference

column).

between two PV tracker systems, one of them has reflectors
and the other without reflectors.
Table 4: The output voltage at maximum power for two PV
modules with and without reflectors.

Fig.6: Output current of mounting fix PV module and both
PV tracker system with and without reflectors

As indicate in table 4, the variation in the output voltage
between these two PV modules according to different solar

The temperature plays an important rule on the PV modules,

radiation depends on the temperature that has a slightly

that effect on the output voltage. The standard test condition

change as a result of wind speed rate.

(STC) indicate the typical operation for PV modules, and
great value of voltage will be at 25 C°, that means any

The variation in solar irradiance has a large effect on output

increase or decrease in the temperature effect on the output

current of PV module and there is a very slightly changes in

voltage, this effect divided into two cases:

voltage, so this variation in voltage neglected as indicate in
figure 7.

Case 1: When the temperature increases the output voltage
decrease and vice versa.
Case 2: When the temperature increases the output current
has slightly increment (see Figure 7).
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Fig. 8: Increment of output current among three PV
modules.

Fig. 7: The effect of variable irradiance on I-V characteristic
of PV module [2].

These increases in output current cause increase in output

At 9:00 o'clock table 4 shows high value of the voltage in

power, because the output current directly proportional with

PV module that has reflectors while the other has low value

the output power as indicate in the equation (1).

due to increment in ratio of wind speed and there are two

P = I x V ………………………………………………… (1)

reflector mirrors.
Where:
The next voltage values (from 9:15 to 10:00 o'clock)

P: Output power in watt

increase in PV modules without reflectors and decrease in

I: Output current in Ampere

the second one, that means the ratio of wind speed

V: Output voltage in volt

decreases, and cause rise temperature on PV module that has
reflectors (because of reflectors), and that cause decreases in
voltage (as mention above) thereby increase the voltage of

The output power for these PV modules that measured at

PV module that doesn’t has reflectors; and so on for other

noon indicate in table 5, moreover the output power at STC

voltage values.

for each module is 20 W.

In other word, the temperature of PV module that has

Table 5: Comparison of output power between PV tracker

reflectors increase due to receive more solar irradiation than

and fix mounting system

the other, so that the decreasing in wind speed cause hot
PV Modules Categories

region in the surface of PV module thereby cause decrease

Output
Power

in the output voltage.
AIV. CONCLUSION:

PV module tracker system with

28.70 W

reflectors
B-

The finding of this research indicate the output current of

PV module tracker system without

23.80 W

reflectors

PV tracker system with reflectors increase by 22% and PV
C-

tracker system without reflectors increase by 2%, compare

PV module mounting fix system

23.63 W

(without reflectors)

with short circuit current (Isc) and PV mounting fixed
system (without reflectors) decrease by -1% as shown in
figure 8.

All these results in figure 8 and table 5 indicate that PV
tracker system with reflectors increase the efficiency of PV
module as a result of increment the output power, also PV
tracker system without reflectors increase the efficiency too
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while PV fixed system keep the same efficiency or less
(efficiency in the name plate of PV module) depends on the
variation in temperature as mention above.
The calculated efficiency of mono-crystalline PV module is
10.06% at STC (air mass =1.5, solar radiation = 1000 W/m2,
cell temperature =25°) where it's calculated from equation
2[3].

ไ

Pmax / I x A…………………………..……………… (2)

Where:
ไ: Efficiency of PV module

Fig. 9: Relationship between the maximum output power

P: Output power in watt

and the solar radiation [2].

I: Solar Radiation in W/m2
Also there is another important factor; it is the relationship

A: Area of PV module in m2

between the temperature and the PV efficiency. When the
temperature increases the efficiency decrease and vice versa

The dimensions of PV module shown in table 7 (index D),

as shown in figure (10).

so by apply this equation the result will be 10.06%. From
equation 2 conclude the efficiency depend on three mainly
parameters, the output power, intensity of solar radiation and
the area of PV module, so the compare between the standard
efficiency and new efficiency indicate in table 6.
Table 6: Comparison of new efficiency of PV module (with
reflector mirrors) with standard PV efficiency

A-

B-

C-

PV Modules Categories

Efficiencies

PV module tracker system with

11.22% (12:00

reflectors

pm)

PV module tracker system with

11.87% (10:30

reflectors

am)

Standard PV module

10.06%

Fig.

10:

Relationship

temperature [2].

The new efficiency of PV tracker system with reflectors
consider at noon 12:00pm and at 10:30 am.
The areas of these modules are fixed, and the increment in
output power of PV module depends mainly on the variation
in the solar radiation as shown in figure 9, also notice that in
table 1:
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between

PV

efficiency

and

________ Al-Muhandis Journal______________ JMISE 153 (1) 38 - 43_____________March 2016___________
V.REFERENCES
1.

Photovoltaic

application,

website:

www.ncsun.ncsu.edu
2.

N. Hamrouni*, M. Jraidi and A. Chérif, Solar
radiation and ambient temperature effects on the
performances of a PV pumping system; Revue
des Energies Renouvelables Vol. 11 N°1 (2008)
95 – 106.

3.

Measuring-PV-efficiency-solar-panels.pdf
Index C
Table 3: Output power of PV fixed system without reflectors

Index A
Table 1: Output power of PV tracker system with reflectors.

Index D
Table 7: Electrical characteristic of PV module
Index B
Table 2: Output power of PV tracker system without
reflectors.

54

________ Al-Muhandis Journal_____________ JMISE 153 (1) 44 - 47______________March 2016__________

The Iraqi Linke turbidity coefficient maps
Emad Jalil Mahdy, Ali khadm Resn, Isam Azeez Hassoon,Ali sabeeh abd alghany

Abstract -In this research we download Data for Linke turbidity coefficient for the Iraqi regions from the European pv- gis site of
solar radiation data for interval ( 2001 – 2012 ) , as this factor is one of the important factors is to determine the attenuation areas rates
of solar radiation averages on the iragi area ,that have the effect of in determining the areas for solar energy applications the
photovoltiac , thermal, and were Linke turbidity coefficient annually rates ranging from factor (3.4- 4.958)
 حيث يعد ه ا العامل من العوامل المم ة, ( 0000 – 00000) اإشعاع الشمسي للفترة

 ل ياناpv- gis تم في ه ا ال حث جمع بيانا عامل العكرة لمناطق العرا من الموقع اأوربي

في تحديد معدا مناطق التوهين لإشعاع الشمسي على مساحة العرا التي ل ا التأثير ال الغ في تحديد مناطق تط يقا لطاقة الشمسية الفوتوفولتائية والحرارية وكانت معدا عامل
( 5.545 -4.5) العكرة السنوية تتراوح مابين

Key words :- solar radiation data , linke trubidity cofficient ,
solar radiation attenuation ,solar radiation map .

means. The most popular method was to normalize the

I.INTRODUCTION

Grenier 1994). Linke himself (1942) recognised the

measured values of TL at air mass = 2 (Kasten 1988,

variation of TL with air mass but had little success in

The solar Radiation from the sun to the earth it is passes

introducing a new extinction coefficient based on an

through the atmosphere gets attenuated by the gases,
particles

in the atmosphere

atmosphere of pure air containing 1 cm of water. [1][2]

wich called aerosols and

clouds. This aerosols makes the atmosphere turbid and the
determination of this turbidity is of importance in
climatology and for monitoring of atmospheric pollution.

II.THE LINKE TURBIDITY COEFFICIENT

Among several turbidity coefficients the most frequently

Linke (1922) proposed to express the total optical thickness

used are the Linke turbidity factor T L ,and the Angstrom

of a cloudless atmosphere as the product of two terms, δcda,

turbidity coefficient ß. [1]

the optical thickness of a water- and aerosol-free atmosphere
(clear and dry atmosphere), and the Linke turbidity

Atmospheric turbidity indices have been estimated in many

coefficient TL which represent the number of clean and dry

locations, either on the basis of spectral irradiance or on all

atmospheres producing the observed extinction:

wavelengths direct irradiance data .

Bnc = Io · exp( - δcda · TL · am )

describes the optical thickness of the atmosphere due to both
absorption by water vapour and absorption and scattering by

where Bnc is the normal incidence direct irradiance and Io

the aerosol particles relative to dry and clean atmosphere.

the normal incidence extraterrestrial irradiance.

The value of the Linke factor can be derived from data

This definition depends on the theoretical value of δcda

obtained from pyrheliometric measurement. Its value

which is used to evaluate TL. A careful examination of the

normally varies from 1 when the atmosphere is fully clean

definition of the terms δcda and TL is helpful in getting a

and dry to 8.

clear picture of Linke’s formalism and the developments
made since Linke first proposed it.

The Linke turbidity coefficient TL has been used since 1922
to quantify this information. However, TL has the

Linke (1922) defined δcda as the integrated optical thickness

disadvantage to be dependent on the air mass. A number of

of the terrestrial atmosphere free of clouds, water vapor and

authors have tried to circumvent this difficulty by different

aerosols, which he computed from theoretical assumptions
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and apparently validated in a very pure, dry mountain

smaller. We Collection of data from the site global PVGIS

atmosphere. He used the following formulation:

to the solar radiation data for the period of (2001 -2012) ,
we setting up the data using the program exal , Usein GIS

δcda = 0.128 - 0.054 · log (am)

program for draw map for months in year and the Linke
turbidity for solar radiation .

thus, TL represents the number of clean dry atmospheres
necessary to produce the observed attenuation, resulting
from the additional and highly variable effects of water

IV.DISCUSSION AND RESULTS

vapor and aerosols. Obviously, the smallest possible value
of TL at see level should be 1. Feussner and Dubois (1930)

PVGIS (the European section), includes a solar radiation

published a series of spectral data tables enabling the

database developed by combination of a solar radiation

calculation of δcda where both molecular scattering and

model

absorption by the stratospheric ozone layer are taken into

and

interpolated

information

from

satellite

observations. The Linke atmospheric turbidity

account.
factor represents the atmospheric input parameter in the
The values of the Linke turbidity factor will be calculated

solar radiation. Unlike other data. The new version of Linke

from beam measurements .

atmospheric turbidity factor is used in solar radiation from

The determination of the Linke factor only for clear-sky

Meteosat First Generation satellite images. the atmospheric

conditions assumes meeting several conditions so that

transmissivity

clouds do not influence beam values

characterizing effect of aerosols, water vapor 8 and ozone.

is

treated

separately

from

parameters

The spatial resolution of both is determined by the Meteosat
2

1.The normal incident direct irradiance exceeds 200 W/m

geometry.

Maps

of

differences

between

individual

databases, The maps from all data providers are integrated

2.Mention should be made of the meteorological data for

into a geographical information system (GIS) with

which conditions of clear sky were ambiguous, such as thin

geographic latitude/longitude spatial reference, The results

haze in early morning or in late afternoon - they could have

of the work were 12 monthly and one yearly map of Linke

sometimes been wrongly selected as clear-sky data. This is

turbidity. As an example the yearly mean of Linke turbidity

another reason to consider only the data records for solar

is shown in Figure (1) This means that the rate of linke

elevation greater than 10o

turbid of atmosphere across the country ranging rates (3.43.The clearness index, kt is defined as the ratio of the global

4.958 ) , there is attenuation of solar radiation rates of

radiation at ground level on a horizontal surface Gh to the

reach to 50% depending on the spatial location and season

horizontal radiation outside the atmosphere

of the year

The

Linke

turbidity

factor

is

a

very

convenient

approximation to model the atmospheric absorption and
scattering of the solar radiation under clear sky conditions.
[3][4]

III.PRACTICAL PART

We Divide the iraqi map and choosing multi sites , had
been divide

the to more than 170 sites from the

administrative map of Iraq, according to the longitude and
latitude , the ability of the resulation up to 50 - 60 km
between site and other,

for greater precision in data

resulation and can partition to more areas The spacing
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Fig (1) show yearly mean of Linke turbidity
The figure ( 1 ) shows maps that the winter months of
December, January and February, receive the least mean of
Linke turbidity throughout the 3 months as winter months ,
Yearly mean of Linke turbidity value ranged from (1.9 –
4.29 ) ,( 2.3- 3.9 ) and (2.3-5.18 ) Respectively for all 12
years, with values change from Areas are in the southern
half of the country's to western direction, it be

less

attenuation to the solar radiation during in this period of
three months, which represents the winter months

The figure ( 3 ) shows mean of Linke turbidity maps that
the Spring months of March , April and May
The figure (3 ) shows maps that the Autumn months of
June , July

and

August

receive the Higher than the

previous three months as spring months mean of Linke
turbidity throughout the 3 months , Yearly mean of Linke
turbidity values ranged from (3.9 - 6.08 ) ,(4.2- 5.9 ) and
(3.6 – 6.2 ) Respectively for all 12 years, It notes the rise in
the values of t rates turbid atmosphere factor in this months
because of the clearing of the atmosphere and empty from
clouds and rain which attenuated of solar radiation .

The figure ( 2 ) shows the mean of Linke turbidity maps
that the winter months of December, January and February
The figure ( 2 ) shows maps that the spring months of
march , april and may receive the Higher than the previous
three months mean of

Linke turbidity throughout the 3

months , Yearly mean of

Linke turbidity values ranged

from (2.2-5.28) ,( 3.8- 5.8 ) and ( 3.7-5.3 ) Respectively for
all 12 years, with values increasing from South and west to
North. It can be caused by a rise in values turbid factor rates
for the month of April to the clear of the Atmosphere in this
month
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V.CONCLUSION

This work provides the spatial distribution of the rates of
turbid air in the form factor is based on are taken from
satellite data maps, notes and spatial variability of these
rates by changing times and rates of solar radiation and
weather conditions relative to the seasons of the year
It is noted that more area is dry and clean is extended from
the southern part of the country towards the western part of

The figure ( 4 ) shows mean of Linke turbidity maps that
the summer months of June , July and August

the region and the accuracy of estimates of Linke
atmospheric turbidity factor is sensitive to the effect of
clouds, aerosols, water vapor, and terrain features.

The figure (4 ) shows maps that the summer months of
September , October and November receive the lower
than the previous three months mean of Linke turbidity
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Manufacturing of the Counter Electrodes uses in
the Organic Solar Cells
Kassim M. Sahan, and Haleema J. Mohammed


of nano-structured film solar cells [9]. Used as dopants for
SnO2, crystal can behave as a conductor generating oxygen
deficiencies by heating or by chemical doping of the sample, due
to its wide band gap 3.67 eV, the good substrate adherence and
the high optical transmittance in the visible range and [10-12].
Infrared-reflecting glass [13]. Solar energy conversion [14].

Abstract-In this research, manufacturing of Counter Electrode has
been on using into the solar cell application. FTO film has been
manufactured from doped tin oxide by fluorine (FTO, SnO2: F
=15%), then spray the solution on the hot glass plate at 450 οC. The
transparency of the FTO film about 50% at the wavelength (λmax=
650 nm), the surface conductivity of the FTO thin film about (25
Ω/□). The making of the (cathode) counter electrode was coated
with FTO semiconductor layer by the black platinum catalyst using
electroplating, through power 6 volts and a current of 0.4 amperes
for one hour, using platinum chloride salt H2PtCl6 dissolved in isopropanol with water by 50 wt% at room temperature.
Keywords: Organic solar cell, Platinum chloride, Electroplating,
FTO, AFM, XRD.

A. Operating principle
Dye- sensitized solar cells (DSSC) are a photovoltaic device
which consists of two electrodes, first is a photoelectrode (PE),
and the second is a counter electrode (CE), and an electrolyte,
figure 1. The photoelectrode is comprised of a thick layer (10-20
µm) of semiconducting oxide (TiO2) which is coated with a
monolayer of light absorbing through sensitization of dye
molecules (typically a ruthenium dye). The dye molecule excites
from highest occupied molecular orbital to lowest unoccupied
molecular orbital upon receiving solar radiations (photons) and
injects an electron into the conduction band of semiconducting
oxide (TiO2), where it diffuses into the pores nano-structured
(TiO2) medium and fetches by the external circuit through
conducting oxide layer.

I. INTRODUCTION

T

he human face a major challenge to achieve sustainable
economic and social development under strict conditions
of resources and the protection of the environment [1]. The
sheet resistance was found to decrease with doping concentration
to a minimum of (1.05 Ω/) for 15 % wt of NH4F. The highest
optical transmittance obtained is 85 % (at 800 nm) of (NH 4F:
SnCl2. 2H2O) film with ratio 15% and the transmittance was
found to increase with the increase in fluorine concentration.The
minimum sheet resistance observed is the lowest among the
reported values for SnO2:F films prepared from SnCl 2 precursor
and the reflectivity in the infrared region is in the range of 94 98 % (for 5-30 wt% NH4F) [2-3]. Solar cell technologies have
evolved into three generations, first generation are based on a
single crystalline semiconductor wafer, second and third
generation photovoltaic utilize inorganic (or organic) film
structure of the cell assembly [4]. The conversion efficiency of
the solar cell reached in this work was 1.52% and was obtained
by using Pt electrocatalyst. The CuS, PbS, and Cu2S gave high
currents and this was in line with the low charge transfer
resistances recorded in their case [5]. Different counter electrode
(CE) materials have different performance in the two types of
quantium dot sensitized solar cell (QDSSCs) employed due to
the composition of polysulfide electrolytes and different type of
sensitizers used. The poor performance of QDSSCs with some
CE materials is largely due to the lower open-circuit voltage and
photocurrent density [6-7]. Antistatic coatings [8]. Fluorine
doped tin dioxide (FTO) films belong to a class of metal oxide
films, transparent conducting oxide films which are a special part

Fig. 1. Schematic illustration of the structure of a QDs sensitized solar
cell [7].
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temperature for at least 15 min. The activated platinum layer
forms during this time. Allow the glass plate to cool down and
remove it from the heating device.

II. EXPERIMENTS
A. Preparation of FTO solution
The reaction of 85 ml tin chloride (SnCl2, purity- 99.99%,
Aldrich) with 15 ml ammonium fluoride (NH4F, purity- 99.99%,
Aldrich) under mixing at 100 RPM by the magnetic stirrer
device for a period of 6 hours, to obtain a chemical compound
FTO homogeneous solution.

III. RESULTS AND DISCUSSIONS
The counter electrodes are mainly used to regenerate the
electrolyte which used in organic solar cells. Through, the Pt
catalyst must accelerate the reduction reaction. Based on this
consideration, Pt is considered a preferred catalyst. Platinum is a
superior catalyst for use as a counter electrode in the solar cell
for I3- reduction because of its high exchange current density,
transparency, and good catalytic activity. However, The Pt
catalytic activity was reported to decrease upon exposure to the
dye solution and in the presence of iodide/tri-iodide redox
couples, likely because its surface is blocked by the adsorbed
dye. Figure 3, Shows the examined the topographic surface of
the counter electrode, by using atomic force microscope AFM,
which manufactured by the electroplating method.
Figure 4, shows the test result for the transparency spectra
of FTO conductive glass (80%) at the wavelength λmax= 650

B. Fabrication of FTO film
The solution of the FTO prepared was sprayed on a slide
glass by using of spray pyrolysis equipment, figure 2. After
cleaning, thoroughly rinse the glass plate with acetone 50 ml for
30 min, then ethanol 50 ml for 15 min, then deionized water 50
ml for 15 min to prevent the traces of minerals [9], use a hot-air
blower for fast drying, the glass plate, put on the heater was
working temperature up to 350 ○C in the presence of air, then
was sprayed the solution by spray pyrolysis for 15 min,
depending on the chemical interaction (1), followed by annealing
process at a temperature of 450 °C for 30 min, equation 1 [15]:
SnCl4 + O2 ↔ SnO2 + 2Cl2

(1)

nm.

The thickness of the FTO thin film prepared about 22 nm
measuring by an atomic force microscope (AFM, AA 3000
Scanning probe microscope, Angstron Advanced Inc.), showing
in figure 3, the surface conductivity of the FTO thin film about
(25 Ω/□) measuring by (Four-point probe, Jandal TFC) [10]
[11].

Fig. 3. The examined the topographic surface of the counter electrode
by AFM.

Fig. 2. The spray pyrolysis equipment used in the manufacturing of
solar cell.

C. Making of (cathode) the Counter Electrode
A previously cleaned FTO conductive glass (25 Ω/□) was
coated with platinum (Pt) layer using a platinum chloride
(H2PtCl6) was dissolved in iso-propanol with water at 50 wt% at
room temperature using the electroplating method, through
supply power (6 volts and 0.4 amperes) for 1 hr to deposit a thin
black platinum layer on FTO glass.
D. Firing the Platinum Electrode
Put the glass plate was coated with platinum layer on the
heating device at room temperature, then set the desired
temperature to 450°C and maintain the counter electrode at this

Fig. 4. The transparency spectra of transmittance vs. wavelength of
FTO conductive glass (80%).
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transmittance together with high conductivity makes these films
suitable for window materials in thin film solar cells. The
counter electrode will transport the electron that arrives from the
external circuit back in the redox electrolyte system. The counter
electrode should exhibit a high catalytic activity and high
electrical conductivity.
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Fig. 5. The Absorption spectra of FTO.

Figure 5, shows UV- Vis absorption spectra for the FTO
films deposited on glass substrates, as a function of time sprayed.
There is a strong absorption band below λ= 320 nm.
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Synthesis of Bioethanol from Banana Peels
Dr. Mohammed Nsaif Abbas and Dr. Lubna Al-Zubaidi


fertilizers, biofuel and many miscellaneous other uses. The
objective of this study is to produce of bioethanol, and get rid of
banana peels by eco-friendly method.

Abstract— The purpose of this paper was to obtain the
exploitation from banana peels as a raw material for synthesis of
bioethanol via fermentation process with bakery yeast. The results
show that the method used gives produced a considerable amount of
bioethanol. So, it can get rid of banana peels by eco-friendly methods
and achieve the maximum exploitation from it in prepare a benefit
materials.
Index Terms—
fermentation

banana

peel,

extraction,

bioethanol,

II. MATERIALS AND METHODS
Banana peels were obtained freely from the juice shops at local
markets in Baghdad, Iraq, and washed carefully with double
distilled water, girding and dried in the sun for 24 hours.

and

Bioethanol Synthesis Procedure
1000 g of prepared banana peels mixed with 5 liters of tap
water in the fermentation unit as shown in Figure 1 with stirring
for 30 minute and neutral pH approximately until the slurry
become homogenization. Then bakery yeast (Saccharomyces
cerevisiae) solution composes of 10 g of yeast mixed with 1 liter
of tap water was added to slurry in a weight ratio between (0.0010.01) (yeast/waste) with continuous stirring. The temperature in
the fermenter was ranged from (20-35)°C. A sample was taken
from the bottom valve each 10 minutes and analyzed by gas
chromatography to determine the amount of ethanol produced
Figure 2 and Figure 3.

I. INTRODUCTION

A

gricultural residues in general are everything resulting as by
product through the production process of field crops,
whether during harvest or preparing for marketing or
manufacturing processes for these crops or the remaining parts
after the main crops harvest, also include animal dung and poultry
before slaughter and during slaughter and through manufacturing
process and products keeping of these animals and poultry.
Agricultural residues form of various types a great environmental
problem due to continuous their production, continuing their
accumulation and the magnitude of their quantities which making
the process of their safe disposal requiring long time, significant
effort and exorbitant cost. So, the global trend currently has
become focus on the exploitation of these large quantities of
agriculture residues by recycling them, inasmuch to its content of
substances and elements which can take advantage of them and
getting them in simple and saleable way, and in the same time
abandonment the environment from the pollution problems
resulted from such waste. Some of agriculture residues are using
for the production of useful chemicals like charcoal, furfural, and
etc. others are used in preparing of in-expensive catalysts for
petroleum industries, for instance industrial-zeolite, also types of
which are used in manufacturing of animal feedstuff, organic
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Figure 1 Fermentation unit
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(yeast/waste) ratio meaning increased in the amount of bakery
yeast (Saccharomyces cerevisiae) of course with constant the
waste mass (banana peels), thus increasing the number of yeast
has the ability to convert the sugars to ethanol, hence increased
the number of enzymes required for performed the reaction in the
fermentation tank. This lead to increase the ability of producing
additional amount of ethanol and ultimately the yield of
bioethanol increased.

6000

Area Counts

5000
4000
3000
2000

3. Fermentation temperature effect on the yield of bioethanol
The results illustrated that when the temperature of
fermentation tank was increased, the yield of bioethanol produced
was increased too at as shown in Figure 6. In general, all chemical
reaction rates greatly affected with ambient temperature of
reaction especially the reactions that catalysis enzymatically
which take place inside the living bodies, for instance
microorganisms. Because of that, the metabolism of variable
temperature organisms (Poikilotherms) affected by the
temperature of surrounding. One of these microorganisms is
bakery yeast (Saccharomyces cerevisiae) which is a unicellular
and eukaryotic sac fungus, as is well known used in the
fermentation process of sugars to produce alcohols (ethanol) as a
main product and carbon dioxide (CO2) as a by-product besides
the energy liberated from the reaction. The biochemical reaction
used yeast is achieved by enzymes, which is considered as biocatalyst for the reactions happened in the living bodies. Sugars
(especially glucose) are mixed with yeast which contains the
important and certain enzymes required for energy to accelerate
the chemical reaction responsible for producing ethanol and
emitting carbon dioxide CO2 when works at suitable range of
temperature as shown by the following equation:
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Figure 2 Calibration curve of bioethanol produced analyzed by
gas chromatography (GC)
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The ethanol production increases with increases the surrounding
temperature especially in the range between (20 – 35°C) which is
considered the optimum range of temperature for yeast working
in fermentation process. Any enzyme possesses what is known as
“optimal temperature range” which is the range of temperature
that the enzyme can work best and performs its functions ideally.
Therefore, at low temperature (below 15°C), the yeast will be
encystment with encasement of cell wall to resist the inadequate
environmental conditions like low temperatures and when the
surrounding temperature is high the yeast will continue with
fermentation process to produce ethanol where the high
temperature assist the yeast to break the chemical bonds of
sugars, but this increasing in the ethanol product amount lead to
exhibit the working of yeast by disrupts the function of enzyme
that is originally designed for it, change the structure of it and
convert the shape of it into denature protein, i.e. making the
enzyme useless. The dwindling in the ethanol production with
continuous increasing the ambient temperature will continue until
reach 58°C where the working of enzyme is stopped completely
and the yeast itself is dying and become a futile.

110

Concentration of Ethanol , (g/l)

Figure 3 Calibration curve of standard ethanol analyzed by gas
chromatography (GC)
III. RESULTS AND DISCUSSION
1. Fermentation time effect on the yield of bioethanol
The results showed that when the time of fermentation was
increased, the yield of bioethanol produced was increased too at
as shown in Figure 4. This may be due to the fact that when the
time of fermentation increasing and the mass of waste (banana
peels) was remaining constant in the fermentation tank, the slurry
spend longer time than that spend with the bakery yeast
(Saccharomyces cerevisiae) i.e. the fermentation process take
additional time and can break more molecules of sugars, so the
fermentation can produce more amount of ethanol from the same
waste mass, therefore the yield of bioethanol production from
banana peels waste was increased.
2. (Yeast/Waste) ratio effect on the yield of bioethanol
The results elucidated that when the (yeast/waste) ratio in
fermentation tank was increased, the yield of bioethanol produced
was increased too at as shown in Figure 5. The increased of
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IV. CONCLUSIONS

Bioethanol Production, (liter)

0.26

The following conclusions can be drawn:
a. a. It is possible to exploit the banana peels with easy,
simplest and economical methods to produce and synthesis
of bioethanol fuel.
b. b. Maximum production of bioethanol fuel was (0.24695
liter of ethanol /1 kg of banana peels) using fermentation
procedure at 35°C, 5 hours and 0.01 (yeast/waste) ratio.
c. c. The production of bioethanol was increased with
increasing of fermentation time, fermentation temperature
and (yeast/waste) ratio.
d. It can reach to zero residue level (ZRL) by exploitation
banana peels, thus getting rid of one material to produce
benefit substance and in the same time doesn’t leave any
type of waste, whatever their impact on the environment
few in quantity and innocuous in quality in an easy,
simple, economic and eco-friendly method.
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Figure 4 Effect of time on bioethanol production by fermentation
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Design Lighting and Smart Applications System for Bab
Al Muadham Zone Feed by Piezoelectric Free Clean
Energy
Wedian Hadi Abd Al Ameer , Mushreq Abdulhussain Shuriji
Electrical Engineering Deparetment,,College of Engineering,Al Mustnsiriyah University
Baghdad,Iraq

I.
INTRODUCTION
In 1880 the brothers Pierre and Jacques Curie finally
discovered the direct piezoelectric effect, also with pyro
electricity as a basis. They observed that by pressing in a
certain direction on crystals of tourmaline, quartz, cane
sugar and Rochelle salt (also known as Seignette’s salt),
these crystals were able to generate charge on certain
positions of their surfaces. The German physicist Wilhelm
G. Hankel gave this phenomenon the name
'piezoelectricity’ [1]. A piezoelectric substance is one that
produces an electric charge when a mechanical stress is
applied (the substance is squeezed or stretched) [2]. The
property of piezoelectric materials to produce electricity on
compression is employed to harness energy of vehicles
moving on roads by making the roads “PIEZO-SMART”.
This revolutionary new surface uses piezoelectric crystals
embedded in the asphalt to generate up to 400 kilowatts of
energy from a 1 kilo meter [3]. Road power generation
(RPG) is a system design to capture waste and kinetic
energy from all vehicles. This device converts the kinetic
energy of the vehicles into electric energy. This be done by
moving plate installed on the road, this plate captured very
small movement from the road surfaces and it transferred to
a key way flywheel system. From hundreds of wheel lies a
single flywheel having used to driving machinery electricity
which is fed into power grid [4]. In addition, the
movements of vehicles captured by a radar system.
Therefore, this proposed research, piezoelectric smart road
system will depend on the traffic information collected by
the radar system of Bab Al- Muadham Zone, which is the
number of vehicles in both side of the street section. Then
the energy collected by the system stored, and used to
provide energy supply for various types of designed
applications.

Abstract - Since 1880 where piezoelectric has been
invented, it successfully used to generate a clean free
energy. An area has been selected carefully with support
of a radar system to gain traffic information to install the
proposed system. The total collected power from Bab AlMuadham Street section in Baghdad-Iraq is fed into a
high power batteries inside the smart power bank box,
which is connected together to store the energy and fed
the smart lighting system and other design applications.
As well, the rest of the stored energy can be delivered to
the national grid. In this proposed research a smart
piezoelectric road system has been implemented and
investigated successfully, which is generate a plenty of
kilo watts to operate various smart applications such as
smart street lighting system, charging different types of
mobile devices with wireless charging features on the go,
smart zone with Wi-Fi free internet access and smart
environmental instruments to provide information about
weather using street smart display. To sum of all, the
generated electrical energy from this proposed research
consider as a free and clean in compare with other
sources of power, almost no pollution that effect the
environment and harm the humans health. Finally this
research will serve and enrich the zone by providing a free
and clean energy to support various practical
applications, which is enhance the life style of the
individuals especially students and lecturers were many
university campuses are available.

45

________ Al-Muhandis Journal ____________ JMISE 153 (1) 54 -59______________March 2016____________

II.
III.

TRAFIC INFORMATION USING IMAGING
RADAR SYSTEM

Those piezoelectric's crystals are placed 5 cm below the
surface of the asphalt. A vehicle is moving along the road
asphalt, which is causes a deformation inside the crystals.
Whenever a vehicle moves, the crystal is then deformed. In
general, all the wasted energy inside the piezoelectric's
crystal deformation is then passing on into electrical energy
via a piezoelectric producer. The piezoelectric generator is
converts the mechanical stress generated along the road into
electrical energy which is stored in large batteries or either
linked directly into the national grid. Moreover, the quartz
sensor works on the basis that its electrical properties change
as a function of the applied load. Like many strip sensors,
the quartz elements are mounted in a specially designed
aluminum extrusion. This prevents lateral forces from
influencing the measurements, which maximizes the transfer
of the vertical load onto the sensing elements. Piezo-quartz
strip sensors were found to be the most accurate of all the
strip
sensor
s
tested
in the
Cold
Enviro
nment
Test in
the
1997’s
[7,8].

Imagining radar system is perfectly suitable to be used in
heavy traffic street section [5,6 ] which is shown in figure 1
below. This type of radar system provides traffic
information such as traffic capacity which is indicates the
numbers of cars and their speed as well. In this system
design an assessment has been carried out using imaging
radar system to deliver statistics to design practical
piezoelectric for generate free and clean electricity.
Additionally, Bab Al-Muadham street section has been
selected carefully to install the proposed system design
owing to its capacity and long rush hours. The traffic
statistics of this selected area is as follows:





MECHANISM OF QUARTZ PEIZOELECTRIC
PLATE

Rush Time from 12pm up to 3pm.
Traffic capacity 100 vehicles for both sides.
Distance 200 m for one side.
Minimum speed 10 km/h, Maximum speed 30km/h.

Figure.2. Piezo-quartz plate

Figure .1 Imaging radar system

Figure.3. side view for piezo smart road
Autodesk design
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power energy calculation related to weight of vehicles

Vehicle
class

Largesize
Mid-size
Compact
- size

Weight
of
vehicle
in kg
1,285

Mecha
nical
energy
in
Joule
7940

7940

1,590
1,354

6360
5416

6360
5416

Related to Bab Al Muadham radar calculation for
traffic when we mention it above the number of
vehicles around 100 totally stranded in rush hours if
we guess that around 50% of it it will be large
size,30% mid size and 20% compact size . related
to table number (1), we can give the mechanical
energy for the total vehicles related to output power
and draw the relation in curve below:

Electrical
energy in
watt. Sec

Figure.4. relation between mechanical input energy
electrical output energy

Figure .6. Philips 150 watt LED street lamb.

2.

IV.

PIEZOELECTRIC PROPOSED SYSTEM
DESIGN AND POWER CALCULTIONS
As we mentioned previously, the piezoelectric physiology
that sense the vibration of the vehicle and the pressure of the
piezo plate as well as converted into electrical energy reach
up to hundreds of the kilowatts. Furthermore, the relation
between the mechanical energy and electrical energy is
presented and proved as follows:
Unit of mechanical energy is joule then
J=N.m …………(1)
Converting force unit N to mass unit will get:
J = N.m
when N=
………(2)
Then:

Plugin and Charge Wirelessly (Wire and Wireless
Power Charging): due to the fast growing and also
extensive use of the mobile communications, there is
need to charge mobile devises on the go. A smart
cabinet installed across the street which is help the
passengers to charge their mobile devices using
different types of cables. Also, recently mobile devices
have been made to support wireless charging, therefore
wireless power charging units are installed to support
this feature.
Smart charging cabinet materials:
 Lighting cables to charge all apple products
such as iPhone, iPad, etc.
 Mini HDMI cables to charge all android and
windows mobile devices.
 10 Wireless charging units to charge mobile
devices wirelessly.

J=
then J=
……….(3)
Related to the equation above we can convert the weight
pressure of the vehicle on the PIEZO QUARTZ PLATE in
rush hours to the electrical energy by the formula below:
Watt =
=
…………(4) then
J = watt. Second = w.sec ………(5)
That mean 1 J = 1 w.sec
Related to the formulas above, the electrical power energy
calculations is illustrate in table shown below:
Table .1
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The practical applications are designed in this practical
research are as
follow:

1. High Illuminated Street Lamps: the total power stored
in the power bank is more than enough to support a very
bright (illuminated) LED street lamps which is used much
less power consumption than the halogen bulb but with a
very efficient bright light. Furthermore, there is no need to
convert the electrical power into AC which is reduces the
installation cost and the power consumption as well. The
LED street lamp power consumption is equal to 150 watt per
lamp, therefore the total power consumption of the entire
lightening system is equal to 3.6KW (24 LED lamps along
the area).

Figure .7. Street Wireless charging unit.

V.

PRACTICALAPPLICATIONS SYSTEM DESIGN

The power generated from the street asphalt is collected then
transfer by underground cable. Then connected to smart
power bank with a high capacity (charging battery). In
addition, the power stored in the power bank can be used for
the designed system applications, or even fed into the
national grid. The block diagram of the proposed system
design is shown in figure 5 below.

VI.

Figure .9. Smart street equipment.
TOTAL POWER CONSUMPTION

In conclusion, the total power consumption of the entire
applications design is around 3696Watt .the total power
consumption of the practical applications design is as
follows:
 The lightening system contains 24 LED street
lamps, therefore the total power consumption is 3.6
KW of power (each LED lamp consume 150 Watt).
 The plugin and wireless charging cabinet consume
around 1 watt each, thus the power consumption of
10 cabinet is 10 watt of power in total.
 Three Wi-Fi zone each consume around 2 Watt of
power, therefore the total power consumption is 6
W.
 The smart street equipment consume around 80
watt of power.

Figure .5. Front view road cross section& smart application
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VII.

TOTAL COST FOR PROJECT








3.

Total cost for construction and embedded the
road is around 100000$
The cost for Quartz piezoelectric plate is
around 20000$
Each lamp of the lighting system cost 150$, 15
LED lamp designed then the total cost of the
lighting system is 2250 $.
The plugin and wireless charging cabinet cost
130$, with 10 cabinet designed, the total cost is
1300 $.

Smart Wireless-Fidelity Access (Wi-Fi):
Nowadays, everyone is connected to the internet.
Moreover, the internet become utility just like
electricity, etc. However, Wi-Fi is consider as the
easiest and the most popular way to access the internet
wirelessly. Therefore, a free Wi-Fi stations installed to
provide access to internet freely.
Wi-Fi Zone Design:
Three Wi-Fi zone installed each contains the following:
 Router supports 300Mbps of internet speed.
 Wireless access to the internet within 100m
coverage area.
 256 users.

Each Wi-Fi zone cost 150$, three zone has been
designed, then the total cost is 450$.
The smart street display with the sensors cost
around 9000$.

In conclusion, the total estimated cost for project is
around 133000$.

VIII.

CONCLUSION

In conclusion, in this research a peizo smart road system has
been implemented and investigated successfully. The total
amount of the collected power from Bab Al-Mudhum Street
section in Baghdad-Iraq is about 555KW. This amount of
power is more than enough to operate the practical
applications such as the lighting system that illuminate the
zone during nights, charging different types of mobile
devices with wireless charging features on the go, smart
zone with Wi-Fi free internet access and smart
environmental instruments to provide information about
weather using street smart display. Furthermore, the rest of
the stored energy can be delivered to the national grid. To
sum of all, the generated electrical energy from this
proposed research consider as a free and clean in compare
with other sources of power, almost no pollution that effect
the environment and harm the humans health. Finally this
research will serve and enrich the zone by providing a free
and clean energy to support various practical applications,
which is enhance the life style of the individuals especially
students and lecturers were many university campuses are
available.

Figure .8.Free Wi-Fi zone
4.

Smart Environmental Instrument :
Environmental sensor instruments installed to
provide information about weather such as
temperature, pressure, and humidity. These
information can be displayed using a smart street
display.
Smart street equipment design:
The system design contains the following materials:
 Temperature sensor.
 Air pressure sensor.
 Humidity sensor.
 Smart display which is collect the
information from the sensors and display it
on the street directly.
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Investigation of New Trends for Wind Turbine
Operation and Control
Dr. Montadher Sami Shaker, Prof. Ronald J. Patton and Mr. Ali Saad Hadi
1

of a Variable Speed Wind Turbine (VSWT) has contributed to
enhance both quality and amount of power production in
comparison with the fixed speed wind turbines [2]. However,
VSWT performance is highly affected by the controlling
strategy which can guide the system to produce the maximum
amount of power safely.

Abstract: Owing to the significance of controller on the overall
Wind Turbine System (WTS) performance, this paper focuses on
investigations of different aspects of operation and control of
WTSs as well as the new trends in wind turbine control methods.
In fact, the control system allows a superior use of the turbine
capacity as well as mitigating the effects of mechanical load
variations that decrease the useful life of the wind turbine.
Extensive discussion of different topics related to robust and
sustainable wind turbine control system design and analysis has
been covered within this paper, beside, more emphasis has been
given on the effects of different fault scenarios on overall system
performance. The investigations are based on 4.8 MW
benchmark model.

Due to reasons of practical implementation simplicity and
relative ease of formulating the wind turbine control
objectives, many control strategies are developed based on
linear models and relatively simple control structures [1,3].
However, wind turbines characterized by its highly non-linear
aerodynamics which is the challenge that limits the use of a
linear control methodology without due care to robustness
issues which has been addressed in [4-5]. Recently, There has
been a growth in research interest in designing a Fault
Tolerant Control (FTC) and Fault Detection and Diagnosis
(FDD) for large wind turbines [6-7].

Keywords: sustainable wind turbine, wind turbine control, fault
tolerant control, wind turbine modelling.

دراسة اات اها ال ديدة لعمل وسيطرة توربينا الرياح
 هم الودقد، نظرا لفه د المام لفمتحرماا عفى اا اء العاس لموظومد طاقد الرياف:ال اصد
.المح يد ترك ز عفى داسد م تفف الم اهيم المتعفقد بعمل سيطرم انظمد طاقد الرياف
 تسمح موظومد السيطرم بااست ا م، في الحقيقد.اات اهاا الحهي د في طر السيطرم عفياا
القصو من سعد التربيود تحييه تاثيراا تغير ااحما الميرانيريد المسممد لتقفيل عمر
 مواقشد م عمقد لم تفف المواضيع المتعفقد بتحفيل تصميم موظوماا.تربيود الرياف
 تم اياء مزيها من، الى جانب ذلك،السيطرم المتيود المستهامد لتربيواا الرياف تم تغطيتاا
 الهداسد المقهمد اعتمها عفى.التركيز عفى تاثيراا ااعطا عفى اا اء العاس لفموظومد
.4.8MW نموذ قياسي بسعد

This paper is dedicated to investigate the role of control
systems design and FTC loop on the overall WTS
performance. The investigation starts with a presentation of
the WTS model as well as an extensive explanation of WTS
operation and control.
II. WIND TURBINE MODELLING
The principle aim of control in the WTSs operation is to
convert wind energy into mechanical energy which in turn is
used to produce electricity. Normally, the model is obtained
by combining the constituent subsystem models that together
make up the overall wind turbine dynamics. This section
describes the combination of a flexible low speed shaft model
together with a two-mass conceptual model of a wind turbine.

I.
INTRODUCTION
Avoiding limitations inherent in the different kinds of
well-known fossil fuel and nuclear energy sources such as the
increasing prices and probable environmental catastrophes are
the main motivation to the increased need for wind energy.
The last decade has witnessed an increase interest in
maximizing the percentage of wind power per total power
generation over a significantly wide range of weather
conditions and minimize both manufacturing and maintenance
costs [1]. However, increasing the share of wind power is
closely related to reducing the expenditure per generated
kilowatt and enhances the quality of generated power.

The aerodynamic torque ( ) acting within the rotor represents
the principal source of nonlinearity of the wind turbine.
depends on the rotor speed
, the blade pitch angle and
the effective rotor wind speed
. The aerodynamic power
captured by the rotor is given by [1-2]:
(1)

To cope with the above challenges, the sizes of wind turbines
have become larger; increasing turbine size implies more
power output since the energy captured is a function of the
square of the rotor radius. On the other hand, the development

where is the air density, R is the rotor radius, and
is the
power coefficient that depends on the blade pitch angle ( )
and the tip-speed-ratio ( ) (TSR) defined as:
(2)
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The aerodynamic torque is thus:
(3)

where
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is the torque coefficient.
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For controller design purposes the state space model of wind
turbine is presented in this section. It is clear that the main
source of nonlinearity is the aerodynamic subsystem which is
usually linearized in order to predict its effects on all model
states. Hence, the state space model of wind turbine is given
as [6-7]:

input
, and the partial derivatives of the usually nonanalytical function of and , . Hence, to cope with system
nonlinearity, a nonlinear control strategy is required to achieve
the aim and objectives of wind turbine operation.
III.
WIND AND WIND TURBINE OPERATION
The fact that available wind power is proportional to the
wind speed cube, as well as the uncertainty of point
measurement of wind speed have given good motivate to
include an introductory section to give basic wind
characteristics that are exploited to produce electrical power.

(4)

where

The wind varies geographically and temporally. The
geographical variation can be understood from both large and
local scale points of view. On the large scale, regions around
the world differs in their climatic properties and so, some of
them are windier than others and considered as attractive
regions for wind power projects, such geographical variation
and illustration of the most world attractive regions are
clearly discussed in [8].
Locally, the wind is affected by the local geography such as
the proportion of land and sea, the size of land masses, and the
presence of mountains. More locally, the wind velocities are
reduced by obstacles such as trees and buildings.

,

The temporal variability of a given local geographical area
represents the long term and short term variation of the wind.
Long term variation study is concerned with wind speed
variation for intervals of an hour up to several years or
decades, whereas, short term variations are considered to
operate over a much shorter timescale of minutes down to
seconds. Short term variations usually involve turbulence
components on the air flow through the turbine rotor.
Prediction of long term variations can be a useful aid to
determining the most suitable location for developing a wind
farm in terms of the amount of power that can be produced for
a power generation network. Prediction of long term
variations can also assist in the determination or selection of
the most suitable wind energy conversion system for a given
farm site. Knowledge of the likely extent of the turbulence
components will facilitate an understanding of the control
design requirements for reducing the effect of turbulence
acting on the turbine structure and that also affects the
produced power quality [3].

,

,

Currently, wind turbine blades are manufactured to a sweep
area with a diameter of up to 120m. With such a large swept
area the wind speed differs substantially over the swept area.
The modification in the vertical profile of wind speed due to
the “surface friction” is called wind shear. Wind shear causes
the mean wind speed to increase with height, a phenomenon
that is one of the contributory factors to the aerodynamic
loading of the wind turbine. Figure 1 shows the wind speed
experienced by a sector of the blade a distance from the
rotational axis [2-3].

where is the rotor inertia,
is the rotor external damping,
is the generator inertia,
and
are the generator speed
and torque,
is the generator external damping,
is the
gearbox ratio,
is the torsion stiffness,
is the torsion
damping coefficient,
is the torsion angle,
is the
reference pitch angle,
is the damping factor,
is the
natural frequency,
is the generator torque reference signal
and is the time constant.
It is clear from the state space model given in Eq. 4 that the
system matrix and the disturbance matrix are not fixed
matrices and depend on state variables, the uncontrollable
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Air flow patterns change close to the turbine tower result in
what is called tower shadow. This is because the tower acts as
a periodic obstacle to the airflow through the rotor. The
consequence is a torque reduction at each blade as the blade
passes the tower causing periodic pulsations in the overall
rotor torque. These pulsations have a significant effect on
wind turbine rotors that operate downwind. As a consequence
of this wind turbines are usually arranged upwind. More
details about the simulation model of wind turbine torque
oscillations due to wind shear and tower shadow can be found
in [10].

will vary

(5)
Where is the hub height and is the angle the blade makes
with respect to upward position. Therefore, the mean wind
velocity faced by this blade sector during rotation can be
obtained by using the relation between wind speeds at two
heights [2]:

Consequently, wind speed measurements represent a
significant challenge in all wind turbine control strategies.
This is because the rotor swept area becomes very large and
the wind speed is significantly disturbed in the vicinity of the
wind turbine.
IV.
WIND TURBINE AERODYNAMIC AND CONTROL
In order to better understand the wind turbine control
challenges, the fundamental theory of the wind power
extraction process and the upper bound of conversion
efficiency
of the wind power
to mechanical
power
must first be clarified.

(6)

where
is the mean wind speed, and
is the roughness
length that characterizes the terrain. Typical values of
for
various types of surfaces are given in Table 1.
Table 1:Typical values of surface roughness length
various types of terrain [9]
Type of terrain
Smooth sea
Sand
Low grass
High grass
Forest
City

8.5

Figure 2: The modification in the vertical profile of wind
speed (Wind Shear).

Figure 1: Variation of wind speed with vertical profile
Upon rotation the height of this sector
according to:

8

Basically, the actuator disc theory is used to derive the
given in Eq. (1) and the maximum
. The actuator
disc is a generic device that has the ability to extract wind
energy when it is immersed in airflow passing through a
virtual tube (see Figure 1).

for

(m)
(2.0 – 3.0) * 10-4
(0.2 – 1.0) * 10-3
(1.0 – 4.0) * 10-2
(0.4 – 1.0) * 10-1
0.1 – 1.0
1.0 – 4.0

Figure 1: Actuator disc

Figure 2 shows the wind shear at different sites. The influence
of the wind profile is to cause a thrust force and hence the
rotating torque to fluctuate and this clearly has an undesirable
effect on both structural loading of the turbine tower and also
on the efficiency of energy conversion. The significance of
this component is very important in analyzing the effects of
blade loads.

Due to energy extraction, the downstream wind speed is
necessarily slower than the upstream wind speed. However,
the mass flow rate must be the same everywhere in the tube.
Hence:
(7)
where
, , and
are the upstream, disc, and
downstream areas, respectively. The force ( ) exerted by the
wind on the actuator disc is given as:
(8)

can also be defined in term of pressure
Equivalently,
difference before ( ) and after ( ) the disc. Based on
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Bernoulli’s equation, the total energy of the flow remains
constant provided no work is done on the fluid. Hence, this
equation can be applied upstream and downstream of the
actuator disc as follows:

Power conversion efficiency
0.5

Low convertion
efficiency

0.4

Low convertion
efficiency

0.3
Cp

3

(9)

0.2

Optimal
TSR

0.1

0

0

by taking the difference between expressions in Eq. (9),
can be rewritten as follows:

-0.1

-2
2

4

6

8

10

12

14

TSR

Figure 3: Variation of

with respect to

and

(10)

From Figure 3, two points must be highlighted:

Usually, to represent the
in term of
, the wind speed
at the disc and downstream wind are given in term of
upstream wind as follows:

1.

For low wind speeds, to maximize the amount of the
captured wind power the blade pitch angle must be
held at a fixed angle corresponding to maximum
allowable conversion efficiency curve at which (
).
Additionally, the rotor speed must vary in proportional
to the wind speed variation so that
is kept in the
vicinity of it optimal value (
). Specifically, the
generator subsystem represents the actuator of the
aerodynamic subsystem in the low range of wind speed
that decelerates or just releases the aerodynamic
subsystem rotation to adjust the variation of rotor speed,
so that good tracking of the optimal rotor speed ensured.
It should be noted that exact tracking of the optimal
rotor speed leads to increasing the load on the drive train
shafts and hence minimises the drive train life time.
Moreover, exact tracking will also produces a highly
fluctuating output power and produce a varying direction
reference torque signals that can lead to abnormal
generator operation [1].
2. For high wind speeds, it is possible to dissipate some
proportion of the available wind power by changing the
blade pitch angle to prevent the wind turbine operation
from crossing over the rated power. However, to ensure
good regulation performance, some control strategies
use the generator torque control as a supplementary
control signal to overcome the limited rate of change of
blade pitch actuator.
The
is determined by relating the blade time
and the
turbulence time . is the time required by the blade to take
the position of the previous one and
is the time required to
remove the disturbed wind component generated by the
movement of the blade. This is illustrated in Figure 4.

(11)

where is known as the axial interference factor. Using Eq.
(10)&(11) the power captured by the actuator disc is given by:
(12)

the maximum power captured is obtained when

, for

which
. Hence, by substituting in Eq. (12) the ideal
power captured by disc actuator will be:
(13)

Clearly, the three blade variable speed-variable pitch wind
turbines are a special case of the actuator disc. In this special
structure of actuator disc, the blade pitch angles
, wind
speed
and the rotor rotational speed
are the main
variables that affect the amount of the power capture as shown
in Figure 2.

Figure 2: Wind turbine power extraction
Usually, wind speed and rotor rotational speed
are given
in terms of the tip speed ratio (or TSR). Hence, the variation
of power conversion efficiency with respect to
and
is
given either as a mathematical polynomial or as look-up table.
Figure 3 below shows this relationship for the benchmark
wind turbine considered in this thesis.

Figure 4: The philosophy of
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According to these two times, three operation scenarios can be
recognized [11], these are:
1.

: This scenario corresponds to slow rotation in
which some undisturbed wind passes the area swept by
the rotor without harvesting its power content.
2.
: This scenario corresponds to fast rotation in
which the blade passes through the disturbed wind
component generated by the previous blade. In this case
the rotor acts as a rigid obstacle and prevents the
undisturbed wind from passing through the rotor.
3.
: This scenario corresponds to the optimal
operation in which the blade harvests the power from the
re-established wind component.
Suppose the length of the disturbed wind is
and
is
the number of blades, then and
are obtained as follows
[11]:

Figure 5: Wind turbine sizes and power production [12]
Another opportunity is to change the mode of operation of
wind turbines [2,13]. There are four modes of wind turbine
operation which are:
1.

(14)

by setting
given as:

equal to

, the optimal rotational speed thus

(15)

then

can be obtained as follows:

2.
(16)

Hence, wind turbines must be properly controlled to operate at
their optimal wind tip speed ratio in order to extract as much
wind power as possible. It should be noted that
is
determined empirically by the wind turbine manufacturer
since it is clear that all the parameters in Eq. (16) are
dependent on the wind turbine structure. Consequently, the
dependence of
on causes a serious challenge in wind
turbine control since
is highly dependent on the blade
design. Hence, with turbine aging any deformation in the
blade structure causes permanent uncertainty in the value of
.
V.
WIND TURBINE DEVELOPMENT AND MODES OF OPERATION
To be competitive with other energy sources, the main
challenges for the deployment of WTSs are to maximize the
amount of good quality electrical power extracted from wind
energy over a significantly wide range of weather conditions
and minimise both manufacturing and maintenance costs [1].
To maximize the amount of the annual power production and
minimize the maintenance times, an increase in wind turbine
size is suggested (see Figure 5). Furthermore, to reduce the
effects of obstacles and roughness of terrain (that increases
wind force turbulence), offshore wind turbines (OWT) are
currently being developed and installed.

3.

Fixed speed fixed pitch: this mode of operation is widely
accepted for low capacity wind turbines. the main
characteristics of this mode are:
 The generator is directly connected to the power
network and hence the generator speed locked to the
line frequency.
 There is no active control to mitigate the loads.
 Owing to achieve design simplicity, the performance
of these wind turbines is poor.
Fixed speed variable pitch: In this mode of operation, at
high wind speed the blade pitch angle is controlled in
order to regulate the power generated at the rated one.
However, during low wind speed, power maximization is
only achieved at single rotational speeds. Hence the main
characteristic of this mode are:
 The generator is directly connected to the power
network and hence the generator speed locked to the
line frequency.
 At high wind speed, the power can be actively
regulated via controlling the blade pitch angle.
 Good regulation at high wind speed and poor power
maximization at low wind speed.
It should be noted that sometimes, the blade pitch control
could be helpful to enhance somewhat the power capture
at low wind speed [14].

Variable speed fixed pitch: In this mode of operation at
low wind speed it is possible to control the rotational
speed of wind turbine in order to maximize the amount of
wind power capture. the main characteristics of this mode
are:
 The generator is not directly connected to the power
network and allows changing its rotational speed in
proportional to wind speed variation in order to
maximize the amount of wind power captured.
 Passively regulate the power at high wind speed.
4. Variable speed variable pitch: This is the recently
developed and widely used wind turbine since it can offer
superior performance during both low and high wind
speed range of operation. The main characteristics of this
mode are:
 The generator speed is allowed to vary according to the
wind speed in order to maximize the amount of power
captured.
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The third part in which the designers try to consider the
control objective, system nonlinearity, and tolerate the effects
of probable occurrence of the fault. For example, in [18], the
suggested methods are observer-based control and the sensor
fault tolerant strategy is achieved by switching between two
observers directly after the sensor fault being detected by the
decision block. The observers are designed based on different
sets of output signals that can ensure the observability of the
system.

Actively regulate the electrical power during high wind
speed using blade pitch control.
 Actively mitigate wind turbine loads.
 Complex control strategy.
As wind turbines are driven by a naturally generated wind
force, in all modes, the operating range is divided into four
regions according to wind speed. Region 1, this region is also
called the cut-in region, in which the wind speed is not
sufficient to overcome the wind turbine inertia and hence there
is no electrical power generated. Region 2 in which the wind
speed is above the cut-in and below the rated wind speed, the
wind turbine objective here is to maximize the amount of the
power harvested from the wind and transfer it to electrical
power. Region 3 in which the wind speed is high and
rotational speed is equal or above the rated speed and below
the cut-out speed, the objective is to regulate the generated
electrical power to be equal to the rate power. Region 4 in
which the wind speed goes above the upper limit of the
predefined working range. See Figure .

In the fourth part, the designers consider the four requirements
of wind turbine control systems. [6,19] proposed a design of
active and passive fault tolerant Linear Parameter Varying
(LPV) controllers considering the estimation of the effective
wind speed. In [20] the authors extend their previous work by
including the design of the nominal controller and robust
controller taking into account the model uncertainty.
VII.
WIND TURBINE LOAD ALLEVIATION
In the literature, research studies have witnessed a steady
increase in interest in the design of control systems that react
to alleviate wind turbine structural loads. In the sequel, two
control-based approaches for wind turbines load mitigation
have been introduced in this section.

6
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VII-I. LIDAR-based feedforward control

4

Clearly, wind speed is a very critical factor in wind
turbines as it affects the turbine operation and efficiency. The
dramatically increasing in wind turbine sizes, and the
differences in wind speed through the swept area due to the
wind shear in addition to the temporary disturbed wind field,
are the most motivational reasons to look for an alternative
ways for wind speed and direction measurements. The
traditional Anemometer, attached to the turbine nacelle,
measures wind speed and direction in specific point. A precise
measurement of wind speed and direction is necessary in order
to achieve a high efficiency and proper working wind turbine.
Light Detection and Ranging or Laser Imaging, Detection and
Ranging (LIDAR) is used in wind turbines by mounting it on
the nacelle or integrating it into the rotating spinner to
increase the efficiency by providing a precise measurement of
wind speed and turbulence in order to adjust the turbine blades
and other parameters in accordance (see Figure 7). The
Doppler LIDAR system simply transmits a laser beam into the
air, receives the light backscattered by aerosols, and analyzes
the atmospheric properties using the received signal. Using the
Doppler Shift of the received signal, a speed measurement of
wind is possible. By measuring the time elapsed from
transmission to reception, one can calculate the distance of the
measured wind, which would be useful for pre-adjustment of
the turbine parameters. Measuring the direction is also
possible by using and combining a three-point measurement to
detect the speed and direction of the wind. LIDAR
measurements are invested for better handling of wind
variations, increasing the captured power and reducing the
fatigue loads on wind turbine components by pre-updating the
blade pitch angles via collective or individual pitch
feedforward controllers [21-22]. Figure (8) shows typical
wind turbine feedback scheme augmented with a windpreview based feedforward controller. Within this framework,
two below-rated LIDAR based feedforward torque control
strategies have been proposed in [23] to regulate rotor speed
and reduce turbine structural loads. In [24], a LIDAR based
feedforward controller commands collective blade pitch that is

3
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Figure 6: Wind turbine region of operation
VI.

WIND TURBINE BASELINE CONTROL SYSTEMS DESIGN
APPROACHES.
Whatever the mode of wind turbine operation, the
controller designer must consider several facts that
characterise the WTSs such as the requirement of different
control objective for different ranges of wind speed, the
nonlinearity of the aerodynamic subsystem, the lack of
accurate measurement of the effective wind speed, and the
probability of fault occurrence. Hence, according to the
mentioned WTS facts, research concerning wind turbine
control can be separated into four parts.
The first part focuses on achieving different control objectives
required for each specific range of operating wind speeds.
Furthermore, due to reasons of practical implementation
simplicity and relative ease of formulating the design
objectives, the controllers have been designed based on
linearised models of the WTS. Such types of controller can be
found in [1,3,15]. However, wind turbines have a stochastic
and uncontrollable driving force as input in the form of
effective wind speed. This, together with overall system
nonlinearity, limits the ability of linear control strategies to
satisfy the control objectives exactly.
The second part involves strategies to achieve the different
control objectives as well as taking into account the system
nonlinearity. For example, [16-17] uses the multiple-modelbased controller design as an approach to cover system
nonlinearity.
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[31] for active alleviation of the aerodynamic loads on the
blades of the 5 MW reference turbine.

added to a standard baseline feedback controller has been
developed for wind disturbance rejection in the above-rated
wind conditions. The use of LIDAR measurement-based
effective wind speed calculation has been proposed in [25] to
be used as a scheduling variable in wind turbine model
predictive control.

Figure 9: Smart blade
VIII.
WIND TURBINE SUSTAINABILITY
To be competitive with other energy sources, the main
challenges for the deployment of WTSs are to maximise the
amount of good quality electrical power extracted from wind
energy over a significantly wide range of weather and
operation conditions and minimise both manufacturing and
maintenance costs.

Figure 7: LIDAR-based wind measurement

The significance of wind turbine control on the overall system
behaviour is well investigated in the literature since the
control system allows a superior use of the turbine capacity as
well as mitigating the effects of mechanical load variation that
decrease the useful life of the wind turbine [1-3,32]. However,
nominal control systems lack the ability to ensure system
sustainability during components and/or system faults.
Moreover, since regular and corrective maintenance are
among the factors that increase the overall cost of wind
projects, FDD-based preventive maintenance can in some
cases capture problems while components are still operational
and before other components are damaged, allowing more
opportunity to plan the maintenance process whilst reducing
system down time. This FDD-based maintenance plays an
important role in OWTs project reliability because of site
accessibility problem. However, the wind energy technical
reports [33] show that some of the currently available signal
based monitoring techniques are unreliable and not suitable
for wind turbine applications because of the stochastic nature
of the wind that affects the fault decision-making.

Figure 8: LIDAR based feedforward control
VII-II. Smart rotor-based load alleviation
Due to the increasing in rotor size, the spatial load
varies significantly along the blade. This fact has motivated
researchers to develop different pitch control strategies that
could minimize blade load variations and alleviate the induced
structural fatigue [22,26-28]. Larsen et al [28] shows the
difference between collective pitch (all blades are pitched
equally) and individual pitch control, collective pitch can
reduce the blade fatigue loads at the hub by 21%, while it can
be reduced 25% when using individual pitch. However, the
pitch control methodologies require a higher pitch activity that
leads to reduce the lifetime of both the pitch actuators and the
blade bearings. Moreover, the load reduction is limited by the
pitch actuator ability to pitch large inertia blades.

Consequently, the simultaneous increase of wind turbine
accidents with the increase of wind turbine size which are
clearly shown in the failure records ,such as the survey of
failures in Swedish wind power plant presented in [34] (see
Figure 0), as well as the steady increase of the number of
OWTs projects have all stimulated research into FTC and
FDD in this application area since the ability to detect wind
turbine faults and to control turbines in the presence of faults
are important aspects of decreasing the cost of wind energy
and increasing penetration into electrical grids [35-38].

Recently, significant fatigue load reduction has been achieved
via using a blade equipped with sensors (e.g. accelerometers,
strain gages), actuators (e.g. trailing edge flaps) and
controllers that locally change the lift profile on what is
known as smart blade (see Figure 9). Within this framework,
investigation of load reduction capabilities of smart rotor
control devices, namely trailing edge flaps, in the operation of
a 5 MW wind turbine has been presented in [29]. Castaignet et
al [30] presents a model predictive trailing edge flap controller
tested on a Vestas V27 wind turbine to achieve load reduction.
A linear quadratic algorithm based on measurements of the
blade root flapwise bending moment has been employed in
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Figure 10: Distribution of number of failure for Swedish wind
power plants



Clearly, improvements in FDD and FTC can play an
important role to ensure the availability of wind turbines
during different normal or abnormal operation conditions,
minimize the number of unscheduled maintenance operation,
and prevent development of minor fault into failure especially
for OWTs. For example, the wind turbine benchmark in [38]
involves rotor and generator speed parameter scaling and
stuck sensor faults which, from a practical stand point, can be
attributed to a smudge on a disc surface of the speed encoder.
Clearly, these faults have a direct effect on the reference
torque signal provided by the controller. Consequently, the
controller will start to drive the wind turbine away from its
optimal operation, which in turn leads to lower conversion
efficiency or may even prevent the turbine from convert
energy (cut-off).



VIII-I. Investigation of the effects of some fault scenarios



As stated in Section 4, the controller optimises the power
captured by controlling the rotor rotational speed by varying
the reference generator torque
so that the wind turbine
rotor speed
follows the optimal rotor speed given by:
(17)

where
and
are the optimal rotor speed and the
optimal tip speed ratio. In fact, designing a controller for the
power optimization problem must achieve the design



constraints listed in Section IX. One of these constraints is to
have capability to tolerate the effects of faults that affect
different system components.

sever sensor scale faults can affect the structure of the
wind turbine or guide the wind turbine to the cut-off
region. For example, severe scale-down sensor faults
cause the turbine to rotate faster according to the available
wind speed. Hence, the fast rotation scenario means that
the blade passes through the turbulence component of the
previous blade before re-establishing the undisturbed
wind speed. This induces excessive vibration of the
overall structure of the wind turbine. On the other hand, in
the scale-up sensor fault the control system slows down
the rotor rotational speed. This in turn may lead to the
wind turbine entering the cut-off region.
Fixed rotor speed sensor fault: the effect of this fault
scenario differs based on the fixed measured rotor speed
(magnitude of stuck fault) and
which in turn
depends on wind speed. If
is lower than the fixed
rotor speed measurement then the controller will force the
system to slow-down and this in turn may lead to the cutoff rotational speed being reached. On the other hand, if
is higher than the fixed rotor speed then the
controller will simply release the turbine to rotate
according to the available wind speed without control.
Generator speed sensor bias fault: the sensor bias fault
(decreasing or increasing) affects the closed-loop
performance of the wind turbine and hence the wind
power conversion efficiency. However, the expected
effect of this fault is probably less than the effect of the
rotor speed sensor faults since the generator speed signal
is part of the feedback signal and not compared directly
with the reference optimal speed (i.e. not the objective
signal).
Generator torque bias fault: the effect of torque bias fault
is similar to the effect of the rotor speed sensor fault. In
this fault scenario the inner-loop generator controller
minimises the difference between the
and the
measured generator torque
. In fact,
is not directly
measured but obtained via soft sensing. Therefore, any
bias in this measurement results in driving the system
away from optimal operation. This results in a decrease of
the wind turbine power conversion efficiency.
Fortunately, from a global control stand point this fault
appears as a scale actuator fault. Figure 11 shows the
effects of different fault scenarios on the optimal
operation of wind turbine.
Cp & different fault effects
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strategies need to tolerate the fault effects so that good
tracking performance to
can be maintained.
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Rotor speed sensor scaling fault: the sensor scaling fault
(decreasing or increasing) drive the turbine away from the
optimal operation. It is very clear that the controller is
designed to provide good tracking of
(i.e.
). However, due to the scale
factor fault the controller now tries to force the faulty
measurement to follow
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then
or
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rotor speed and hence causing the wind turbine to operate
away from the optimal value
. Additionally, more
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Figure 11: The effect of sensor faults on power optimization
Clearly, the generator and rotor speed sensor scaling faults
emulate the effect of the
uncertainty problem which
arises in part due to wind turbine aging and blade deformation.
Hence, even if the scaling fault is minor and does not lead to
structural damage, the detection and tolerance of this fault can
lead to maintain the harvested power at its optimal value.
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IX.
CONCLUSIONS
In this paper, the concept of wind turbine operation, the
definition of the control problems, modes of operation and the
nonlinear model of wind turbine are presented.
Generally, wind turbine control objectives are functions of
wind speed. For low wind speeds, the objective is to optimize
wind power capture through the tracking of optimal rotor
speed signals. Once the wind speed increases above its
nominal value the control objective moves to the rated
regulating power.
Specifically, in the low wind speed range of operation, the
controller optimizes power capture through controlling the
generated torque so that the wind turbine rotor speed follows
the optimal rotor speed.
In fact, from a control standpoint, the power optimization
problem is a tracking control problem. However, several
design constraints must be taken into account in the design of
the wind turbine power maximization controller, these are:
a. Wind turbines are characterised by their non-linear
aerodynamics and have a stochastic and uncontrollable
driving force as input in the form of EWS. This limits the
ability of linear control strategies to maintain acceptable
performance over a wide range of wind speed.
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Abstract— An experimental study is conducted to determine the
performance parameters of indirect direct evaporative cooling of
greenhouse in Baghdad (33.3 oN, 44.4oE), the cooling system was
consist of indirect cooler (air water heat exchanger) and three stages
direct evaporative cooler. This system was designed under the
conditions required for Polyethylene covered greenhouse which is
also built in this work. The temperature and humidity through
processes as well as gradients temperature and humidity
distribution in the greenhouse were measured using sixteen sensors.
Water temperatures through evaporative cycle were calculated
using four temperature sensors.
Measurements were covered two cases, the first one was without
cooling to understand the amount of heat inside the greenhouse by
sensing the temperature and humidity, and the second case was for
using cooler to knowing the performance of indirect direct
evaporative cooler. The tests were done in summer of 2015 were the
maximum outdoor temperature was around 45 oC to 48oC.
The results showed that the temperature inside greenhouse was
reaching 52oC while the maximum outdoor temperature was 45oC.
For using indirect-direct evaporative cooling, the temperature was
decreased about 5oC in the indirect stage and about 10oC through
the three stages of direct evaporative cooling pads reaching 30oC in
the day of 48oC maximum temperature. It was shown the
temperature inside greenhouse was increased as increasing the
distance from the measurement location and the cooling system.
The temperature in the north side of greenhouse in lower than that
in the south side and it was increased as the elevation increasing
inside the greenhouse.
It was shown that the humidity was behaving reverse the
temperature, i.e. as the temperature decreased the humidity
increased.

I. INTRODUCTION

T

HROUGHOUT the year, the demand for fresh vegetables
and fruits has increased from day to day. In order to increase
the amount of production of vegetables and fruits in dry
areas, the greenhouse production period during the summer and
autumn seasons can be expanded. However, the accumulated
heat within the greenhouse due to the presence of high solar
radiation causes to rising of the internal temperature [1].
Greenhouse crops must not be kept for long time at temperatures
between 30 and 35 °C [2]. In Iraq, the temperature reaches to 48
to 50oC in some hot summer days [3]. This condition was not
able to assist the using of greenhouses in summer, while they are
built for using in winter, i.e. these systems were ignored in
summer. This gives losses, especially when these systems are
located in a rich Land suitable for agriculture. In the other hand,
when developing the cooling system for greenhouses to be more
easer, with low power consumed, easy to maintenance, and with
using geothermal water for cooling as well as for irrigation, it is
able to invest desert for cropping.
Evaporative cooling is one alternative to mechanical vapor
compression for air conditioning applications. These systems
usually require only a quarter of the electric power that
mechanical vapor compression uses for air conditioning [4].
Conventional evaporative cooling system can decrease the
process air temperature theoretically approaching its wet bulb
temperature, and has been used as a low energy consuming
device for various cooling and air conditioning applications in
industrial, agricultural and residential sectors, for providing low
temperature medium fluid (i.e. air, water, etc.). Evaporative pad
cooling is the most efficient method for greenhouses cooling
under arid conditions (e.g., Iraq) [5].
The direct evaporative cooling give limitation due its High
dewpoint (humidity) conditions which is decreasing the cooling
capability of the evaporative cooler. Because of that the indirect
direct evaporating cooler (IDEC) is used to increase the cooling
performances. IDEC was classified into two types, primary air
system and air-water heat exchanger. The primary air system
was using air-air heat exchanger with wetting tool for primary
air, which was need extra fan to flow.
The air-water heat exchanger system was using the
evaporative cooling water to cool the air before Entering through
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: is the greenhouse transmission coefficient to solar radiation in
present work is equal to 0.8
Rs,o-max :is the maximum outside solar radiation W /m2 which is
measured about 1000 W/m2,
ΔΤ : is the temperature difference between greenhouse and
outside air, in ºC (it is about 18oC).
Then Q = 0.26 m3/s which is the capacity of fan used in the
present work
Based on the conversion of sensible heat into latent heat by
means of evaporation of water supplied directly into the crossfluted cellulose cooling pads, the collected water in the sump
was allows equal to the dew point temperature of the entering
air. Thus, the cold water supplied through the cooling coil during
the experimental period as revealed in Fig. (1). The cooling coil
consists of heat exchanger and water supplied lines installed 20
cm before the first stage direct evaporative cooling. Three stages
of 3cm cellulose pads were used with 15 cm space between each
two. The heat exchanger is made of 39 finned cupper tubes
(6mm diameter, 0.4 mm thickness, aluminum corrugated plate
fines) arranged in vertical three rows. The gross dimensions of
cooling coil are: 33 cm high, 36.5 cm wide and 6.5 cm thick. The
section of the system duct is (38 * 44) cm which is galvanized
steel plate with steel structure the dimensions of pads is (33 *40)
cm each. For this dimension the air velocity through the pad is
about 2m/s. and this give overall evaporating pad efficiency of
about 65% [14]. A steel tank with capacity of 25 L is used for
evaporating cooling water with two submersible water pump of
for coil and pads with capacities of 2 L/s n 3L/s respectively.
The makeup water is from geothermal well of 8m deep. Figure
(2) shows the schematic diagram and figure (3) shows the picture
of cooler.

the evaporating pad. Wherefore, the air-water heat exchanger
system was simpler and easier to use.
There are much research to improve the performance of the
evaporative cooling units, extensive research has been conducted
in analyzing the influences of such factors as moist air velocity,
temperature and humidity such as the work by Muangnoi et al.
[6], water velocity and temperature [7], longitudinal heat
conduction [8] ), heat and mass exchanging materials properties
[9], and geometries [10] on the efficiency of various traditional
and novel evaporative coolers, including plate/tube type indirect
evaporative cooler [11]. Several active or passive evaporative
cooling systems have been developed, including two-stage
indirect/direct evaporative cooling [12&13]. The general
underlining principle in all these is to maximize the refrigerating
effect in an evaporative cooling system.
In this research work, the design of air water indirect direct
evaporating cooler was designed to cool greenhouse design and
built in Baghdad. the water in a storage tank cooled by means of
circulating the water through the cooling pads and this the cold
water in the storage tank used in the cooling coil unit as chilled
fluid to decrease temperature of outdoor air (precooling). Then,
the pre-cooled air with lower wet bulb temperature passed
through the direct evaporative cooling system. The performance
and feasibility of such cooling system have analyzed in this
paper.

II. MATERIALS AND METHODS
The apparatuses used for this work are greenhouse, cooler, and
measuring instruments.
A. Greenhouse
An experimental gable-even-span greenhouse model has
designed, constructed, and installed at the Baghdad (latitude
33.3ºN, longitude 44.4ºE, and altitude 32 m above the sea level).
The geometric characteristics of the gable-even-span model are
as follows: eaves height 2 m, gable height 0.7 m, span angle
26.6º in the south side and 35o in the north side, width 2.0 m,
length 2.5 m, floor surface area 5.0 m2, and volume 11.2 m3. The
greenhouse structural frame is formed from wooden plates (5×5
cm). The experimental greenhouse is covered with double
polyethylene sheet (PE, UV) 377μm thick with gape of 5 cm. It
was orientated in East- West direction, where the southern
longitudinal direction faced into the sun's rays. The cooler is
located in the west side and the door in the south side. Two
ventilation openings were located in the center of the roof with
total area of 0.25m2.
Figure (1) shows the schematic diagram and pictures for the
present greenhouse.

C. Measuring Instruments
The measuring instruments consists of:
1- air temperature and relative humety measuring device with 16
humidity and temperature probs (AM2301) connected to urduino
uno card. the probs is putted in a cork cup to to avoid sun array.
The distribution of probes is as follows.
HT00 and HT01: outdoor in the in a cork cup and befor coil
respectively.
HT02 after coil
HT03 after fisrt pad
HT04 after second pad
HT05 after third pad
HT07 after fan pad
HT07. HT08 &HT09 inside the greenhouse, at line 0.5 m from
south wall and 1m elevation.
HT10. HT11 &HT12 inside the greenhouse, at line 0.5 m from
north wall and 1m elevation.
HT13. HT14 &HT15 at vertical line located in the center of
green house at defferent elevations (0.3, 1, & 2)m
The probs were calibrated with certificated new HTL prob
(LabJack).
The probs and there distribution was shown in figure (4).
2- water temperature measurement used for inlet and outlet of
the coil, well water temerature and greenhouse soil tempreatute,
these probes were connected to asecone urduino uno card . the
probs were calibrated by comparing the reading with a mercury
thermometer.
3- Soller intesity was measured using daystar meter.

B. Indirect-Direct Evaporating Unit
Based on the greenhouse dimensions and structure the required
flow rate can be estimated by [2]:

Where:
Q: is air flow rate required (m3/s)
Ag: is the greenhouse ground surface area, in m2 (Ag=2 m2)
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The performance of the air- water heat exchanger was shown
in figure (18). It was shown that the air temperature was
decreased in the range of 2oC to 5oC. The maximum decreasing
in air temperature was in the highest outdoor temperature, which
is due to increasing in the temperature deference between air and
cooling water. It was shown that the exit water temperature is
equal or some time greater than the exit air temperature and this
case causing decrease the heat exchanger performance because
there negative heat transfer direction takes place (i.e. in the part
where the water temperature more than the air temperature the
heat will be transfer from water to air and give negative
operation)
The cooling process was represented in psychometric diagram
in figure (19) for different times (6:00 a.m , 1:00 p.m. , and 6:00
p.m.). It was shown that the indirect process give sensible
cooling and the direct process give evaporative cooling with
increasing dew point temperature because of heat transfer from
environment to the duct through the steel cover. the rate of
increasing dew point temperature was increased with increasing
the temperature difference between the environment and inside
the system reaching maximum at maximum outdoor temperature
at 1:00 p.m. This is give conclusion that the cooling system will
be improved by insulating its cover. The representation points
that the weather condition measured under the direct sun rays
give combination of sensible and latent heat to reaching the
condition measured under shad and the sensible heat will be
reduced through the day until reaching zero in the sun landing
(6:00 p.m) this is because of evaporation of soil water through
the day.

4- Airflow rate using AM4214SD hotwire anemometer and
AM4210 vanprobe anemometer.
5- Water flow rate using UCC rotometer calibrated at 20 oC.
6- Pressure drop in air flow thrrough the processes using PM9102 digital manometer which was calibrated using U-tube
manometer.
Figure (5) shows the mesuerment Instruments used in this work
III. RESULTS AND DISCUSSIONS
The direct and through double glassing solar intensity for the
days of work was measured and plotted in figure (6). The
building shde is covering the greenhouse in about 2:00 pm. And
the gives the drop in the measured solar intensity after this time.
It was shown that the soller intensity has a maximum values of
about 1000W/m2 through the time 12:00 to 1:00 pm. The soller
intensity is reduced through inceding the double galssing
greenhouse cover with avalues between
To understand the conditions of greenhouse without any type of
cooling the measuring of temperature and humidity ratio were
plotted against time in figure (6) and figure (7) respectively
It was shown that the temperature inside the greenhouse was
be greater than the outdoor temperature through the sunny period
(reaching maximum of 8oC in 1:45 pm greater than outdoor
temperature) because of observing heat in the greenhouse. It was
shown also that the humidity inside greenhouse is greater than
the weather humidity because of evaporation process in the soil
water which not able to leave the closed greenhouse.
The cooling system which is designed for one air-water heat
exchanger as indirect evaporative cooler and three pads as direct
evaporative cooler was run and the measurement of temperature
and humidity were plotted in figure(8) and figure(9)
respectively. The air pressure drop through the heat exchanger is
measured about 1.8mm H20 and through the pads is about 1mm
H2O each.
It was shown that the temperature was increased for the sunny
period and the outdoor and indoor temperatures were dropped
when the shading reaches the greenhouse at about 2:00pm
The humidity ratio was decreased with increasing the
temperature for all cases. The temperature and humidity for the
side from east to west {near the south wall was shown in figure
(10) and figure (11) respectively} and {near the north wall was
shown in figure (12) and figure (13) respectively}. It was shown
that the temperature was increased as increasing the distance to
the air entrance of cooler. This is because that the air flow is
heating by load as it flows through the greenhouse. Also it is
noting that the temperature of the east side is greater than that at
the north side. Figure (14) represent the measuring temperature
of three points located from east to north and it is shown briefly
that the temperature was decreased for the north side due to
decreasing in the incident solar intensity.
The temperature and humidity ratio were measured through
three elevation from ground of the center of green house (HT13
at 0.3 m, HT14 at 1m, and HT15 at 2m)
The results temperature and humidity were shown in figure (16)
and (17) respectively. It was shown that as the elevation
increased the temperature will be increases and humidity ratio
decreases. This is due to the convection heat transfer and
scavenging the hot air to the exit opening in the top of
greenhouse.

IV. CONCLUSIONS
In this work a direct- indirect evaporating cooler was designed and
examined for air-conditioning the greenhouse built to this purpose in
Baghdad. It was shown that the suggested cooling system was power
full for cooling, ventilation and increasing humidity ratio to achieve the
condition required for Protected Agriculture. This system was:
1- Decreasing the temperature by about 18oC through the system and
about 15oC for the greenhouse. And
2- Increasing the relative humidity from 8% to about 50%.
3- Receiving ventilation of about 83 times per hour.
4- It is recommended to insulate the system to reduce the heat transfer to
the system from environment.
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Figure (2) The schematic diagram of cooler

Figure (3) The cooler

Figure (4) The humidity temperature (HT) probs and there distribution.

Figure (1) schematic and pictures for the present greenhouse

Figure (5) the Instrumentes used in the work
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Figure (8) shows the measuring temperatures for the cooling system and center of greenhouse.
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Figure (9) shows the measuring humidity ratios for the cooling system and center of greenhouse
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Abstract – In this paper
will give attention on the new renewable power source for
generate the Electric power ,so the power sources are no
longer limited anymore. methane gas come out from waste
water sludge.CH4 will be the main energy source to
generate electricity. the main idea from research that build
up a power plant depend on methane gas as a natural fuel.
made comparison between the population and the gas
emission and gas emission with the generating power
capacity, the gas emission will increase related to increase
the population and the capacity of generation also will rise
related to gas emission, and the cost will decrease.

I.

many
internal
problems
related to power generation like Iraq. We will focus in this
paper on the methane gas generated from the wastewater
sludge collected from the wastewater treatment plant after
the treating process. For Iraq's
capital location the
wastewater treatment plants divided on Tigris River. And in
the east side of Baghdad found two treatment plants it can
be the main location to build the electric power used by
many countries and it successes to collect the methane gas
and use it as fuel to generate the electrical energy.[3,4]. The
idea applied and gave a good results especially in developed
countries those who need to the plant. The idea depends on
build the power plant to solve electrical generation problems
in Baghdad, that explain in next section.

INTRODUCTION

People have been using biogas for over 200 years. In the
days before electricity, biogas was drawn from the
underground sewer pipes in London and burned in street
lamps, which were known as “gaslights.” In many parts of
the world, biogas is used to heat and light homes, to cook,
and even to fuel buses. It is collected from large-scale
sources such as landfills and pig barns, and through small
domestic or community systems in many villages. [1]. The
renewable energy nowadays it become a super source for
generate the electrical power energy. Like we knew the
renewable energy it can take many fields, as solar energy,
wind energy, and biomass energy. The biomass energy also
can be divided to many types, it can take many faces to
generate the energy by different natural sources and as we
knew there is many research papers concern for this matter.
Methane gas can produce by several ways, by use animals
waste or agricultural energy in less cost and less pollution.
Now we want build this type of station in other countries
they have the main source for energy like the oil but they
waste and human waste.[2]. To generate the methane gas by
applied chemical stages on the wastes , like cow dung's,
municipal waste, and wastewater sludge treat, this process
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II.

THEORY

used to generate electricity. The project activity therefore
reduces the amount of CH4 allowed to dissipate into the
atmosphere. By also utilizing the biogas to produce electricity
for the grid, instead of flaring the CH4, the project will also
contribute to the displacement of grid electricity, further
reducing GHG emissions.[5]. The methodology is applicable
to methane recovery project activities involving organic
wastewater treatment plants with the following applicability
conditions:
 the power generation station equipment the plant
design same as gas power plant with use An internal
consumption generator (ICE).[7].

The project activity involves the installation of an anaerobic
digester with biogas extraction capacity at an existing organic
wastewater treatment plant to treat the majority of the
degradable organic content in the wastewater. After this
primary treatment the output sludge will collect in digesters,
To carry out the fermentation. The extracted biogas will be
 The captured methane is used for electricity
generation, which avoids emissions due to
displaced.[6].


The existing waste water treatment system is an
anaerobic system.

In the next section will discuss briefly the important
parameters and output methane gas calculations for east side of
the Baghdad zone.

A. Power Plant Proposed Location
The main idea for start build the biogas station, start from
choose the perfect region for power station and the city
chosen for applied this project its Baghdad the capital of Iraq,
the wastewater treatment plant their location mention on the
map in the east side of the city. It will be the perfect location
to start build the power plant after the wastewater treatment
processes. the sludge will be collected in the digesters ,(
digester is the huge tank use to digest the sludge and generate
the methane gas).

Fig 2.

III.

Power plant design diagram

METHANE GAS EMISSION
CALCULATIONS PER WASTE
AVERAGE FOR EACH PERSON PER A
DAY

The output methane gas emission after digest the sludge with
increase the number of population will calculated in this
equation mentioned in information below:




0.5 kilogram for human waste per day.[7].
Population number
ordinary temperature (300C) biogas obtained from
human waste 0.365 m3/ kg
 TS value of Human Waste = 20%
So, total biogas obtained from n numbers of people = (0.5 ×
105 × 0.2 × 0.365) m3 = 3.8325 m³this for first population
number in table below and the calculations will be same only
will increase the number of persons.

Fig 1. Satellite map for east Baghdad wastewater plant

B. Power Plant Main Design

The power plant will divided to three parts its:



inputs sludge system for digesters, the sludge amount
depend on the number of digesters.
the gas collection cylinders system.
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Table .1.

The output power calculation per one hour related to methane
emission per a day present in table in next segment: From each
cubic meter biogas we get 1.4 kilo Watt per hour electricity
[8].

Methane gas Emission related to Population
No.

Population
Number

Gas Emission in
(m³)

1

105
person

3.8

2

468
person

17

3

1000
person

36.5

4

10000
person

5
6

IV.

Table.2.
Electric power output related to Methane Emission

No.

Electric Power in
kw/hr

Gas Emission in
(m³)

1

5.3

3.8

365

2

23.8

17

50000
person

1825

3

51

36.5

4

511

365

1000000
person

36500
5

2555

1825

6

51100

36500

ELECTRIC POWER CALCULATION IN
KILOGRAM WATT HOUR PER
METHANE GAS EMISSION

We can present this calculation in graph to discuss the output
results, for calculate the methane gas size per human waste
with the number of population, and we can observe that the
relation between both.

Fig 3. Methane Gas Emission per Population
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And the graph for present the relation between the electric
power and methane gas emission present

[6]. [Forced Methane extraction from organic waste-water
treatment plants for grid-connected electricity supply and/or
heat Production, May, 2005, http://cdm.unfccc.int/
[7]. Muhammad Baqer Mollah,Design and cost Analysis of
Biogas Based Power Plant for Commercial Usage:
Bangladesh Perspective, International Islamic University
Chittagong, Bangladesh 2011 IEEE.
[8]. [Online: October: 2011] Final Assessment Report:
Landfill Biogas Recovery and Utilization;

Fig 4.
Electric Power Per Methane Gas Emission
I. CONCLUTION

The project discuss the ability of build the generation power
plant depend on natural gas (CH4).It's generated from
human waste fermentation, then by the calculations we
discovered that the relation between the number of
population with methane gas emission related to generated
power in one hour will directly increase.
VI.
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