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بسبب االستهالك   عليها  بعد زيادة الطلب    دول العالمظم  ع في م الطاقة الشمسية  ازداد االهتمام بموضوع          

للوقود وعدم ديمومته وغاله   قليل  يقابله احتياطي  الذي  الطاقة  ا  .اسعاره  الهائل في  تجهيز تعد  مصدر  لشمس 

اء  تسخين الم  عتبرت.  في العراق الذي يتمتع بموقع جغرافي ممتاز  والسيما  يمكن استغاللها  طاقة نظيفة متجددة  

المجمعات   تقوم هذه  حيث    ،      الوقت  هذا    ة الشمسية فيــالطاق  حدى استخدامات  من أ    في المنازل والمصانع  

مكانية  إليتطلب دراسة مستمرة    لذا  ية الى طاقة حراريةــشمسة الــتحويل الطاقب  لهذا الغرض    المصنعة    يةــالشمس

الثالثة  الماصة دراسة تأثير تغير االلواح ال والهدف من أفضلالشمسية للحصول على أداء تطوير هذه المجمعات 

 .  المستوي في مدينة كركوك  على أداء المجمع الشمسي

متضمنه    (  º 32.5يميل بزاوية )و    m (X 1 1.75)بأبعاد    تم تصميم وتصنيع مجمع شمسي  الجل ذلك   

ذات التعرجات  اللوح    و  ذات التعرجات المثلثية  اللوح    ووي  ) اللوح المستوهي  لواح الماصة  ألمن ا  نماذج  ثالثة  

لتدوير   (mm 12.75نابيب نحاسية بقطر)أ  تخللها ثمانية  ت  (  ةدائريال  نصف مضخة  على  المجمع  ويحتوي   ،

جهاز ب  مربوطة    لقياس درجة الحرارةاستخدام ثمانية حساسات  مع    الماء ومقياس التدفق الحجمي وخزان الماء

  (. 4mmمن الزجاج بسمك )غطائين   وضع مع ،المبرمج  ردينواأل

(      L/min1.0 ( 0.25 , 0.5 ,  لتدفق الحجميامن االختبارات العملية عند معدالت  ة  النتائج المستحصل   

المكتسبةأعل  انبتبين   الحرارية  للطاقة  قيمة  الحراري   ى  االنتزاع  و  ومعامل  الخارج  الماء  حرارة  الكفاءة   ودرجة 

الشمسي   للمجمع  استت  الحرارية  عند  اللوح  كون  المثلثية    اذخدام  نصف التعرجات    ذا اللوح    ويليها  ،التعرجات 

أعلى نسبة زيادة في الطاقة الحرارية المكتسبة ومعامل و   ،المستوي ولجميع التدفقات   الماصاللوح    وأخيرا    ةالدائري

  مقارنة   ذات التعرجات المثلثية    اللوحعند استخدام  ودرجة حرارة الماء الخارج  االنتزاع الحراري والكفاءة الحرارية  

للكفاءة   % 29.6)لمعامل االنتزاع الحراري و)% 15) للطاقة المكتسبة و) (% 99)   فكانت    للوح المستوي اب

  ، حجمي  تدفق  أعلى  وعند  حرارة  لنسبة  لباما  أالحرارية  فكانت  الماء درجة  الشمسي  المجمع  من         الخارج 

تدفق    % 25.8)) معدل  أقل  مقارنة      وأخيرا    .حجمي  عند  العملية  الكفاءة  النظرية  كانت    تتجاوز   بنسة الكفاءة 

 .   ةولجميع التدفقات الحجمي  (  5.5%)

 


