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لخالصةا  

ر كهربائي لى تياإالساقطة عليها  اشعة الشمس بتحويلوذلك الخاليا الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية  تستعمل    

عمل ت التي اللوح الشمسي حرارةات هربائية, يرافق ذلك ارتفاع درجمستمر يمكن استخدامه في تشغيل المعدات الك

ارتفاع  ثرألتقليل  جدا   ا  صبح ضروريأن تبريد الخلية الكهروضوئية أ لذا .الكهربائيةعلى خفض الكفاءة والقدرة 

يمكن  .جل ذلك تم عمل نظام كهروضوئي حراري هجينأ , منلهافضل أأداء  للحصول علىو  درجات الحرارة

 لى الجو.إ تبديدهامن  التدفئة بدال   ألغراضه مناالستفادة 

ُصنيع مجمع حراري كهروضوئي يتكون من صفيحة معدنية مثبتة خلف اللوح الشمسي تلتحقيق هدف الدراسة تم 

 خلفها ملحوم عليها شبكة من االنابيب المعدنية يتم تمرير الماء داخلها وتم وضع االسفلت كمادة متغيرة الطور

ء خلف اللوح بين أنبوب وآخر لتمرير الهوا cm 3.5داخل حاويات المنيوم ذات مقطع مربع وقد تركت مسافة 

الى  الشمسي؛ لغرض تبريده عن طريق انتقال الحرارة الى الماء والهواء المتدفق خلف اللوح الشمسي, مما يؤدي

اه ( وتم توجيهها باتجN, 44°24′ E ′28°35) تم تنصيب المنظومة في مدينة كركوك .تعزيز القدرة الكهربائية

 من اشعة الشمس. أكبر كميةالجنوب لالستفادة من 

مل على امتصاص الحرارة من يعمادة متغيرة الطور االسفلت بوصفها ن استخدام اظهر الجانب األول من الدراسة أ

الكفاءة والقدرة الكهربائية,  تزدادرفع جهد اللوح ف عمليوبذلك تنخفض درجة حرارته الذي بدوره  ,اللوح الشمسي

ى طرح الحرارة الى الحيز الذي توجد فيه فترتفع درجة وكذلك ان المادة متغيرة الطور بعد منتصف النهار تعمل عل

 المخزونةيمكن االستفادة من الحرارة كذلك و حرارة اللوح الشمسي فتنخفض الكفاءة الكهربائية وتزداد الكفاءة الكلية 

و حين أ ثناء الليلأوذلك  ,في المادة متغيرة الطور في تسخين الهواء والماء في الوقت الذي تنعدم فيه اشعة الشمس

تم الحصول على  .kg/s 0.00291عند استخدام الماء بوصفه مائع تبريد بتدفق   شعة الشمس.أتحجب الغيوم 

 PVTومجمع  %35.9و PVT-PCM %12.03أعلى كفاءة كهربائية وحرارية للمجمع 

تم الحصول على أعلى  kg/s 0.0445 على التوالي. عند استخدام الهواء كمائع تبريد بتدفق%33.68و11.84%

كانت الكفاءة الكهربائية  PVTاما للمجمع  %57.49و PVT-PCM 13.2%كفاءة كهربائية وحرارية للمجمع 

وتدفق الهواء , .kg/s 0.00582إلى الماءمع زيادة تدفق على التوالي.   %67.82و %12.64والحرارية 

 , kg/s 0.0445الكتلي
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 ومجمع 61.94  %و 13.97 % بنسبة PVT-PCM لمجمع وحرارية كهربائية كفاءة أعلى على الحصول تم 

PVT  التوالي على%76.17 و %12.65 بنسبة.


