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 صمم ىذا النوع من، تدفئة اليواء  وتسخين الماء أنتاج الكيرباء و إل تستخدملشمسية اليجينة المجمعات ا      

و تدفئة ن الحرارة الممتصة لتسخين الماء أوتبريدىا واالستفادة م لمخاليا الشمسيةالتحويمية  كفاءةال لزيادة ؛المجمعات

 .ل كفاءتيايقم جواء الحارةاألفي  السيماة التشغيل ر عمى من حراأالن ارتفاع درجة حرارة سطح الخاليا الشمسية  ؛اليواء

العموي والسفمي  الجانب الىمجمع شمسي ىجين مبرد بالماء وتم اضافة عاكسات خارجية  نيعفي البحث الحالي تم تص

قسم الن ؛ واالستفادة منيا  ةعمى الخمية الشمسي الشمسيوذلك لزيادة تركيز االشعاع  ؛مجمع الشمسي اليجين لم(

جواء مدينة كركوك ) خط أفي جريت ىذه الدراسة أ .االشعة الساقطة عمى الخمية الشمسية تنعكس وال يتم االستفادة منيا

44.39و خط طول °35.46 عرض 
o )، لمتأثير المشترك لمعاكسات الخارجية واضافة تراكيز  حسابجراء إ فضاًل عن

درجة حرارة سطح ن أ العممية النتائج ظيرتأ اليجين.تبريد المجمع مائع  ىإل (        من مادة  من دقائق النانو

بينما درجة حرارة سطح  17.4 ℃ بمغت يالمجمع اليجين دون استخدام العاكسات الخارجية مع وجود الغطاء الزجاج

 الكيربائية اليومية كفاءةكانت ال و W/  187عندما كان االشعاع الشمسي   8.25 ℃الخمية االعتيادية فكانت 

وكفائة الخمية   ..L/min 22عند التدفق الكتمي عمى التوالي لممجمع اليجين  1527%،   .7%اليومية  كميةال كفاءةالو 

درجة عمى أعند استخدام العاكسات الخارجية  ووجود الغطاء الزجاجي بمغت ، ولوحظ انو 71.1الشمسية االعتيادية % 

 الكيربائية اليومية كفاءةبينما ال W/  112عندما كان االشعاع الشمسي  52℃  مجمع اليجين سطح اللحرارة 

بمغت درجة حرارة سطح الخمية ينما ب ،L/min 2278عند التدفق الكتمي لمماء   62%اليومية الكمية  كفاءةوال 39.%

عندما كان االشعاع الشمسي  37 ℃ عند غياب الغطاء الزجاجي ووجود العاكساتالشمسية لنفس التدفق الكتمي لمماء 

W/  5.7 واظيرت النتائج عند مقارنة 822% اليومية  الكمية كفاءةوال  7721%الكيربائية اليومية فكانت  كفاءةال و 

عند استخدام عاكس  W/   142عندما كان االشعاع الشمسي 88 ℃ مجمع اليجين درجة سطح الثالث حاالت ان 

 7727%وصمت الى قد ف اليومية كميةالكيربائية وال كفاءةالو   L/min 227والتدفق عموي فقط دون غطاء زجاجي 

عند  89 ℃ى  درجة حرارة سطح الخمية ال تصل فقط استخدام عاكس سفميبينما عند ، عمى التوالي   5.28%و

 انخالصة



 ب

 

 %و 7.28% فقد بمغت كميةالئية و ابالكير  كفاءةالاما   L/min227  الكتمي  والتدفق .W/  17 االشعاع الشمسي 

 L/min الكتمي دون غطاء زجاجي عند نفس التدفق ما عند استخدام عاكسات عموية وسفمية معاً أ ،عمى التوالي 3828

عند دراسة تأثير  ووجد عمى التوالي ، 58%و 7.27%الىاليومية كمية الالكفاءة و  اليومية الكيربائية كفاءةال وصمت 227

 8.°من زاويتي ميل كبر أ كمية كفاءةكيربائية و  كفاءةيعطي وضع افقي إن ميل العاكس السفمي ب زاوية العاكس السفمي

 9287%و 9279%و72278 %) اليومية بمغت الكفاءة الكيربائية إذ،  شاقولي بوضعالعاكس العموي  ميلبثبوث  78°و

 ( .742%و  77273%و   7421%) اليومية الكمية كفاءةالكانت بينما عمى التوالي ( 8.°و °78و °2لزوايا ميل )  )

،واظيرت النتائج أيضا دون غطاء زجاجي  L/min227 لتدفق الكتمي عمى التوالي عند ا (8.°و °78و °2لزوايا ميل )

من تبين  .  3%بمقدار   كميةال كفاءةالمجمع اليجين يخفض العمى ممم  1.7حوالي الغبار  طبقة رقيقة منن أ

 كفاءةبمغت ال الحرارية إذ كفاءةالو يزيد الكفاءة الكيربائية  سرعة جريان المائعن زيادة أب اليجين نظرية لمنظامال حساباتال

والتذفق  L/min 223  لمتدفق الكتمي( 74.4%و   %74) الكيربائية كفاءة( وال17.1%و   %96.6) الحرارية

الى مائع          لمادة  تراكيز من دقائق النانووتبين من الدراسة النظرية الضافة . عمى التواليL/min 1.2الكتلي

%  ،13.6% ) الكيربائية اليومية  كفاءةال بان L/min227وبتدفق كتمي   (8،%4،%7،%.،%7%)بنسبة  التبريد 

،  61.58،% %61.7، %62الحرارية اليومية ) كفاءةالكانت بينما  (13.43،%  13.46،%  %13.49  ،13.52

ووجد  لممجمع اليجين نظري حسابوتم اجراء . عمى التوالي( 8،%4،%7،%.،%7)%لمتراكيز ( 61.3،%   %61.4

 .توافق جيد مع النتائج العممية 

 

 

 

 

 




