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 د، وتعنافذة روغي للبيئة ةنها صديقلوفرتها وأل ؛فضل لمشاكل نفاذ الطاقةإن الطاقة المتجددة هي الحل األ 

الحوض  ان المجمع الشمسي ذأ، و الطاقة المتجددة المهمة في إحدى تطبيقات هي المجمعات الشمسية المركزة 

في محطات توليد الطاقة الكهربائية. البخار  إلنتاجستخدامه بسبب ا ؛المكافئ من اهم المجمعات الشمسية المركزة

تصميم تم إذ  ،االمثل األنبوب الماصقطر الختبار  ٍة تجريبيةٍ دراس تم اجراءالكفاءة الحرارية لهذا المجمع  زيادةوألجل 

الحوض ابعاد كانت فة في السوق المحلية ر فامن المواد المتو  هوتصنيع ،المعادالت الخاصةحسب الشمسي جمع مال

وثبت على الخط  .(m 0.007)من االلمنيوم بسمك ةعاكس ةمغطى بطبقعرض و  (m 1)طول و (m 1.5)المكافئ 

حاطة م m (0.192 ,0.286 ,0.412) بقطرسود المطلي باللون األانابيب من النحاس  ةتناوب ثالثبالالبؤري 

األول يقوم  بمحورينزود المجمع بنظام تتبع يدوي   لتقليل الخسائر الحرارية. ؛أنبوب زجاجي مزدوج مفرغ من الهواءب

 مجمع الشمسيتثبيت التم . طة محرك تدريجيابوس بتحريكه عمودًيا واآلخر حول المحور األفقي من الشرق إلى الغرب

لنقل  ئعمابوصفه واستخدم الماء  35.39)0( عرضخط و   44.34)0(مدينِة كركوك والتي تقع على خط طول في

 ضمنLPM (0.5, 1, 1.5, 2 )حجمية تجارب لمعدالت تدفق الأجريت  .خزانالمن أنبوب االمتصاص إلى  الحرارة

ساعات يوميًا تبدأ من الساعة  خمسوبواقع  2022 نيسانو ذار أثم  شباطفي شهر االختبارات بدأت دورة مفتوحة. 

9:00 AM 2:00حتى PM .  التي يكون فيها الجو صحوًا ألجراء  ألياماوبسبب تقلبات الطقس تم اختيار فقط

تم دراسة إذ  . [(27-24-17-4/7 ,30-23-17-7-3/3 ,28 -21 -2/15) /2022]الدراسة عليها وهي 

تغير قطر الالقط، تغير معدل جريان الماء، ونسبة التركيز الهندسي على توزيع  ،التشغيلية الظروفتأثير  قييموت

على  بشكل كبير يؤثر الماص االنبوب قطرتبين نتائج ال ومن. الحرارية الكفاءةو درجات الحرارة على سطح الالقط 

القطر انخفضت درجات الحرارة على سطحه كلما صغر إذ  االنبوب المفرغعلى و  هسطحتوزيع درجات الحرارة على 

من منحني  هماوطولطح االنبوبين درجة حرارة سوزيادة معدل جريان الماء يحول العالقة بين  وزادت الخسائر الحرارية.

من  كان األفضل m (0.286)قطر  ذو الماصاالنبوب  نأ الحسابات النظريةهرت نتائج ظأو  الى عالقة خطية.

نسبة التركيز  وكذلك، البصرية ،النظرية ،كفاءة العمليةلل دائهِ اعند مقارنة  القطرين االخرين في جميع معدالت الجريان

 0.5، فإن معدل التدفق االربعةتدفق المعدالت لوفًقا  عند مقارنة األداء الحراري  ولكن. 10.8 له والبالغةسي دالهن

LPM  12وهناك تطابق بين النتائج العملية والنظرية بنسبة خطأ التتجاوز  .حراري  أفضل أداء ىعطأ% .  


