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تقنية  أنها  المدخنة الشمسية  لتوليد الطاقة   مفيدة  أثبتت محطة توليد الطاقة من 
الرغم من ذلك، فإن المدخنة الطويلة لها عيوب من حيث تكلفة اإلنشاء  على  . و كهربائية ال

الدوامة   اقتراح محرك  تم  ( إلزالة واستبدال وحدة  AVE)  الجوية واالستثمار والصيانة. 
أساسيين    ئينالمقترح من جز   الجويةمحرك الدوامة  ون  كيت  إذالمدخنة بدوامة اصطناعية.  

مائل بزاوية    )2m 2.7) احة  س( بمSACوهما: الجزء األول هو مجّمع هواء شمسي )
(º36)    ،يحتوي المجمع الشمسي على سطح ماص للحرارة لتوليد تيار هوائي  إذ  عن األفق

(  VGEصاعد تم تضمين خلية ضوئية بداخله والجزء الثاني هو محرك توليد الدوامة )
يتكون محرك توليد الدوامة من    إذ  ،(m)  0.1الذي يحتوي على فتحة خروج الهواء بقطر  

وخارج  داخلية  األس ــ ك  .ة ي ــ أسطوانتين  الـ وان ــ طــانت  بق ـ خ ـ ة  اع  ــ وارتف  (cm)  40طر  ــارجية 
cm)  30)  بينما كانت األسطوانة الداخلية بقطر cm)30 )    وارتفاع cm)20)  ، cm)10  )

من االرتفاع لألسطوانة الداخلية على شكل بوابات عدد ثمانية إلدخال الهواء بشكل دوامة  
والتي تجبر التيار    ( 30°  &  °20،  °10  )   لى داخل األسطوانة الداخلية بزوايا مختلفةإ

بينهم  الفرق  لدراسة  زوايا  عدة  وعلى  دوراني  بشكل  التحرك  على  هذا  الهوائي  يهدف   .
المقترح. كانت معامالت التصميم التي تم    الجويةمحرك الدوامة  البحث إلى التحقق من  

  الهواءدوامة    توليدوالتي تؤثر على  محرك توليد الدوامة  أخذها بنظر االعتبار في تصميم  
المنحنية   الهواء  المنحنية، وعدد دوارات توجيه  الهواء  هي زاوية انحراف دوارات توجيه 

(N)،    وقطر منطقة التقارب(D)    ،التي تعتمد كليًا على زاوية انحراف دوارات التوجيه
 والتي تم دراستها في هذا البحث. 

أن درجة حرارة الهواء    مجمع الهواء الشمسيل  ي تم الحصول عليهاتظهر نتائج الت 
 الزيادة بسبب    محرك توليد الدوامة وسرعته تزداد عندما تقل مساحة المجمع الشمسي نحو  

  داخل  أن قوة الدوامة المتولدة  امتصاص اإلشعاع الشمسي. تظهر النتائج التجريبيةفي  
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وقيمة    محرك توليد الدوامةتعتمد على سرعة الهواء التي تدخل إلى    محرك توليد الدوامة 
الدوامة أصغر من درجة حرارة الهواء بسبب الفقدان الحاصل في درجة حرارة الهواء من  

 المصنوعة من األلمنيوم.   محرك توليد الدوامة قاعدة

تظهر النتائج التجريبية أن اإلشعاع الشمسي له تأثير كبير على قياسات درجات  
داخل   الدوامةالحرارة  توليد  الدوامة  محرك  الكهربائية    ،ومنطقة  القدرة  على  وكذلك 

المستخلصة من الخلية الضوئية. أشارت االستنتاجات المستخلصة من التحقيقات إلى  
كان أفضل قياس    .كاٍف لتوليد الدوامة  محرك توليد الدوامة  لجهازأن التصميم المختار  

هي    الدوامةمحرك توليد  داخل  في الفتحة العلوية    (m)0.2  لسرعة الهواء عند ارتفاع  
(3.4 m/s) . 

المطور يمكن أن يولد تياًرا صاعًدا دائرًيا  AVEأظهرت نتائج هذه الدراسة أن  
𝑚كان متوسط السرعة المحورية    إذ

𝑠⁄ .  VGE  منفي مستوى الخروج العلوي    (1.75  (
𝑊)   الشمسي  اإلشعاع  شدةكان متوسط  

𝑚2⁄ 545.6)    ومتوسط درجة حرارة الدخول
  مندرجة حرارة الخروج  ومتوسط درجة حرارة الهواء في منطقة الدوامة )  ( 28.9  (℃

الدوامة  توليد  ك(48  ℃)حوالي  (  محرك  م ــ ،  الـــوســتـــ ان  الكهربائي ــــ ق ــــ ط  للـ درة  ا  ــ اليــ خ ــ ة 
من  .  ( 11.3%  ) متوسط كفاءة الخلية الضوئية  في حين كان    ( W  52.15)ية  ــســ مــ الش

المقترح الذي تم    الجويةمحرك الدوامة  تصميم  خالل الدراسة التي تم إجراؤها تبين أن  
  تقديمه واختباره في هذه الدراسة كاٍف لتوليد دوامة تصاعدية. 


