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 لخالصةا

الى االهتمام بهذا النوع من الطاقة لدى العديد   أدتالطاقة الشمسية في اقتصاديات الطاقة ونظافة البيئة    أهمية   إن

واالنتروبيا    تاحيةالمجمع الشمسي من حيث الكفاءة الحرارية واإل  أداءمن الباحثين. الهدف من هذه الدراسة هو تقيم  

 ( نظريا وعمليا. 45°( وخط الطول )35°خط العرض ) العراق الجوية المتولدة تحت ظروف مدينة كركوك

لعمل محاكاة لمجمع شمسي مسطح مائل بزاوية   (ANSYS/FLUENT)أجريت الدراسة النظرية باستخدام برنامج 

( .Hex)بشكل    ( Meshing)( حسب مدينة كركوك. تم رسم الشكل الفيزيائي للمجمع واختيار خطوط الشبكة  °35)

 (Grid Independent Test)ية الشبكية  اختبار استقالل  إلجراءالشبكية    أحجاممختلفة من   أنماطوتم اختبار ثالثة  

من   الخروج  إليجاد درجات حرارة  الحاكمة  المعادالت  الحدية والظروف االبتدائية واجري حل  الظروف  اختيار  وتم 

. أما الدراسة العملية فقد تضمنت تصنيع مجمعين شمسين  2022ونيسان    اذار المجمع على طول النهار لشهري  

نقل الموائع ولوحة معدنية من األلمنيوم المتصاص حرارة الشمس وتم   وأنابيبجية  يتكون كل منهما من طبقة زجا

تم تحضير المائع   الحرارية.للتقليل خسائر  عزل الجوانب والطبقة السفلية بعازل حراري من الصوف الزجاجي وذلك  

وذلك بطريقة الخلط الميكانيكي ثم الخلط بالموجات فوق  % 0.5بنسبة تركيزية حجمية  Water/2TiOنوع  النانوية

الصوتية إلجراء تجانس بين الجزيئات والقضاء على التكتالت التي تكون داخل المائع. تم إجراء االختبار العملي 

 . 2022ونيسان    اذارخالل شهرين    النانويةللمجمعين الشمسين أحدهما باستخدام الماء النقي والثاني باستخدام المائع  

ظهرا بعد ذلك يتناقص    12:00الى    الذروةصباحا وحتى يصل    9الشمسي يزداد من ساعة    اإلشعاعبينت النتائج بأن  

الشمسي حتى تصل   اإلشعاعاإلشعاع الشمسي حتى الساعة الخامسة مساءا. أما الكفاءة الحرارية فأنها تزداد مع زيادة  

%. كما وجد هنالك تأثير 51.23% وبالنسبة للمائع النانوي  48.48ذروتها عند منصف النهار بالنسبة للماء النقي  

على الكفاءة الحرارية حيث كلما يزداد التدفق الكتلي تزداد الكفاءة    kg/s 0.02إلى    kg/s 0.0045للتدفق الكتلي من  

  16.5ومن )  اذارللمائع النانوي لشهر  ( % 48.76 -  20لماء النقي ومن )% ل (47.47  - 16.26من )الحرارية 

إن الطاقة الحرارية المكتسبة في مجمعين   للمائع النانوي لشهر نيسان.(  %50.67  - %  20.6% ومن )   (48.0الى  

ونيسان باستخدام الماء النقي. أما عند    اذارلشهري    W  380  , W  395 قد سجلت ذروتها عند منتصف النهار

ونسيان. وقد أوجد بان   اذارلشهري    W   395  , W  415 استخدام المائع النانوي فقد سجلت الطاقة المكتسبة حراريا

. أما رينولدز  ورقم  الحجميعلى الطاقة المكتسبة حيث تزداد الطاقة المكتسبة كلما زاد التدفق    تأثيرالتدفق الكتلي له  

 االنتروبيا المتولدة حراريا فقد وجدت بانها تقل كلما زاد رقم رينولدز. 



 

II 
 

% للماء النقي  33% و30الشمسي حتى تصل ذروتها عند منتصف النهار    اإلشعاعتزداد بزيادة    تاحيةالكفاءة اإل  إن

المحطمة تتناقص كلما   تاحيةونيسان على التوالي. إضافة إلى ذلك فان اإل  اذار% للمائع نانوي لشهري  55% و50و

  حطمة قيمة الطاقة الم إنحيث  تصل اقل قيمة لها عند منتصف النهار الحجمي حيثزاد اإلشعاع الشمسي والتدفق 

2TiO  للمائع نانوي   W  877.53و W 878  للماء نقي  W 879.58 و    W 880.12  يبلغمنتصف النهار    في

/Water    ونيسان على التوالي.   اذارلشهري 

ويقلل من   تاحيةيزيد من الكفاءة الحرارية واإل  Water / 2TiO0.5%تم االستنتاج بانه عند استخدام المائع النانوي 

ونيسان تحت ظروف مدينة    اذارالمجمع الشمسي خالل شهري    أداءاالنتروبيا المتولدة حراريا مما يؤدي الى رفع  

برنامج   باستخدام  العددية  الدراسة  إن  النقي.  الماء  استخدام  عند  الشمسي  المجمع  نفس  مقارنة مع  الجوية  كركوك 

%. أما نتائج الدراسة العملية  5مطابقة مع الدراسة العملية بنسبة خطأ اقل من    (ANSYS/FLUENT)المحاكاة  

 % تقريبا. 3بقين وقد كان هناك توافق جيد بنسبة خطا  فقد قورنت مع نتائج عملية لباحثين سا

  


