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استخدام الطاقات المتجددة وفي مقدمتها الطاقة الشمسیة أحد المجاالت لتولید الطاقة الكهر�ائیة في الوقت  إن

الكهر�اء، التي تستخدم لتسخیر الطاقة الشمسیة لتولید  المهمة تعد منظومة المدخنة الشمسیة من التطبیقاتو  الحاضر.

�فاءتها المنخفضة مما یتطلب �حث السبل الكفیلة التي یتم من خاللها ز�ادة  هوهذه المنظومة  یؤخذ علىأن ما  غیر

لشمسیة استخدام المداخن اتحسین الكفاءة الكلیة لهذه المنظومات �كفاءة هذه المنظومة ورفع مستوى أدائها من خالل 

 الهجینة.

تهدف الدراسة الحالیة إلى دمج تقنیتي المداخن الشمسیة والخال�ا الشمسیة في منظومة هجینة للوصول إلى 

تم تصنیع نموذجین لمنظومة المدخنة الشمسیة الهدف المنشود وهو ز�ادة إنتاج الطاقة الكهر�ائیة، ولتحقیق هذه الغا�ة 

تثبیت فیها عبارة عن مدخنة شمسیة تم ) A(النموذج األول  .ر�ائي للمنظومتیندراسة األداء الحراري والكهو الهجینة 

في المداخن التقلید�ة فضال عن غطاء زجاجي ومدخنة مصنوعة من حدید  خرسانیةخلیة شمسیة بدال عن األرضیة ال

مدخنة شمسیة هجینة فهو عبارة عن  )B( صدأ ومغطى �الصوف الزجاجي العازل. أما النموذج الثانيمغلون مقاومة لل

وثبت في النموذجین صدأ. للومدخنة مصنوعة من حدید مغلون مقاوم  تم فیها استبدال الغطاء الزجاجي بلوح شمسي

العرض خط (وأجر�ت الدراسة في بنا�ة الكلیة التقنیة / �ر�وك  وسرع الهواءعدد من المتحسسات لقیاس درجات الحرارة 

لالستفادة من �اتجاه الجنوب في مدینة �ر�وك  نوتم توجیه النموذجیی شمال العراق )°44.39خط الطول  35.46°

 .الشمس ةمن أشع ة�می أكبر

 �حدودته ءبلغت �فا التي) B( نموذجعلى �كثیر من �فاءة ال) أ A( نموذجلل ةالكفاءة الحرار�أن بینت الدراسة 

لى إوجود الغطاء الزجاجي للمجمع الشمسي مما یؤدي تأثیر خاصیة البیت الزجاجي نتیجة لوذلك �سبب  ،)91%(

 التي ال تحتوي على الغطاء الزجاجي. و ) %12) التي تبلغ �فاءتها (Bمقارنة �المنظومة ( حرارتهدرجة ارتفاع 

على من الكفاءة أ ) %13.2( قرا�ة) التي بلغت Bأظهرت الدراسة أن الكفاءة الكهر�ائیة الكلیة للمنظومة (و 

 .)%10.5) التي بلغت (Aللمنظومة (الكلیة 

) هي أفضل زاو�ة °45ن زاو�ة میالن (أن زاو�ة میالن المجمع لها تأثیر �بیر على أداء المنظومتین و أو�ینت الدراسة 

 ).°45 ,°35 ,°30(من حیث األداء لقیم الزوا�ا المأخوذة 
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أداء المنظومتین والمقارنة و  �حساب التوازن الحراري  معادالت الجزء النظري المتعلقةل نموذج ر�اضي وتم اعداد

  ).%9.96( أن معدل نسبة الخطأ لم تتجاوزبین النتائج النظر�ة والعملیة ووجد 

 




