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Abstract 

Variable speed wind turbine generators are more powerful than constant 
speed turbines. However the unstable wind speed causes the variable speed 
machine to have variable voltage and frequency.  

The quality of power can be improved if a suitable control technique is used 
in the system, the fluctuating wind generator output needs to be controlled, for 
this reason one needs to study the dynamic characteristics of the combined wind 
generator system. 

Better control design can be designed for more dynamic performance. Blade 
pitch control of the fan is discussed here in this research by using rotary 
potentiometers for position control and some tests is done in control laboratory 
as a simulation of the position control. 
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تصميم دائرة سيطرة على زاوية تثبيت ريشة مروحة مولدات الطاقة الكهربائية 

  من الرياح ذو السرع المتغيرة
  الخالصة

 وكفـاءة أن مولدات الطاقة الكهربائية من الرياح ذات السرع المتغيرة يمكن أن تعطينا قـدره               
 الريـاح تهـب     إنوبمـا   ,  من مولدات الطاقة الكهربائية بواسطة الرياح ذات السرع الثابتة         أكثر

وتتغير بصوره غير نظاميه من ناحية السرعة واالتجاه فأن مولدات الطاقة الكهربائيـة بواسـطة         
  .الرياح ذات السرع المختلفة سوف تكون الفولتيه الخارجة والتردد أيضا متغيرة

 لـى إلذلك البد من وجود نظام سيطرة على تلك القيم الخارجة لجعلها مستقره وألجل التوصل               
 اختيار وتصميم لمنظومة السيطرة المستخدمة يجب دراسة الخصائص الديناميكيـة لتلـك             أحسن

  .المولدات
ريشه المروحة، فـي هـذا البحـث        تثبيت  إحدى هذه الطرق هي طريقه السيطرة على زاوية         

 فـي   ألمختبريهوقد تم أجراء بعض التجارب      ) بوتنشوميتر(استخدمنا مقاومة متغيرة دائرية الشكل    
  ). الريشة تثبيتزاوية(تبر السيطرة على هذه الطريقة للسيطرة على الزاويةمخ
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