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 الخالصة 

تعد المجمعات الكهروضوئية الحرارية من المنظومات الشمسية المهمة والتي تستخدم في توليد الطاقة الكهربائية  

هذه المنظومة أجريت دراسات نظرية وعملية ألجل رفع    ألهميةبالتزامن مع الطاقة الحرارية في تسخين الماء ونظرا  

تهدف الدراسة   مواد متغيرة الطور. خدام موائع نانوية أوالكفاءة الحرارية لها من طرق تحسين األداء ومنها است

الحالية إلى التحقق من اختيار االفضل من بين الموائع النانوية و مواد متغيرة الطور عمليًا في ظروف تشغلية 

ومجمعين كهروضوئيين حراريين،   (PV)حقيقية.  تم تصنيع منظومة اختبارية محليًا تحتوي على لوح كهروضوئي  

. االلواح (WPVT)واالخر يحتوي على طبقة من شمع البارافين    (PVT)ا مجمع كهروضوئي حراري تقليدي  احده

لكل واحد منهم    توليد  الفنية والمادية وقدرة  المواصفات  المستخدمة متماثلة من حيث  ،  W 135الكهروضوئية 

وثبت في السطح    m 11  وطول  mm 8المجمعان يحتويان على مبادل حراري مصنوع من انبوب النحاس بقطر  

كامل مع بدن اللوح بطبقة من الخشب،  لمن ثم غلف باو الخلفي للوح وغلف المبادل بطبقة من الصوف الزجاجي  

أجريت نفس عملية التغليف ولكن المبادل أغمر    (WPVT)(، أما بالنسبة  المجمع  TPVTهذا بالنسبة المجمع )

وتم إجراء األختبار لهذه المنظومة لشهري )نيسان ، أيار    بالكامل بطبقة من الشمع قبل وضع الصوف الزجاجي

( في مدينة كركوك . أختبارات شهر نيسان شملت استخدام الماء االعتيادي في المجمعين بوصفه كمائع 2022

(، بينما األختبارات لشهر أيار استبدل الماء في المجمع التقليدي  0.5 ،1.0 ،1.5) LPMتشغيل وبمعدل جريان 

، واستمرت األختبارات بنفس معدالت الجريان. (TPVTN)ورمز بــــــ  Water) –, 1%wt 3O2(Alنوي  بمائع نا

الكفاءة  من  على كل  الجريان  معدل  تاثير  وهي  المتغيرات  من  عدد  على  الدراسة  هذه  في  المقارنة  مبدء  بنيت 

و تحليل الطاقة الحرارية و الكفاء الحرارية، فضال عن الكفاءة الكلية.   (PV)الكهربائية للمجمعين بالمقارنة بلوح  

البيانات العملية إلى أن األداء الحراري للمجمع    أظهرت نتائج كان هو االفضل في معدالت    (WPVT)تحليل 

(   60الى    23)(، إذ ان معدل التحسن لها تراوحت من %  TPVTNو    TPVTالجريان الثالث عن كل من )  

 من    ترواحت  ( WPVT)  عــــلمجم ن ــــدل التحســــفي شهر أيار مع سان وـــفي شهر ني (TPVT)مقارنة بالمجمع 

في المجمع  التقليدي  بدال من      .  ان استخـــــدام  المائع  النانوي (TPVTN)(  مقارنة بالمجمع  61إلى  %42 )

  LPM (0.5 ,1.0 ,1.5)    (   لمعدالت  الجريان42،  61،  52الماء  رفع   من  ادائها الحراري بنسبة  % )

. من جانب آخر، بينت النتائج التحليل الحراري، اختالف معدل الجريان  )  (WPVTمقارنة مع المجمع    على التوالي
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للمجم كلية  أعلى كفاءة  المجمع  في تحقيق  بالنسبة  كلية  أعلى كفاءة  ان  إذ  في حالتي من عمل    (WPVT)ع، 

ولكن األعلى حصلت عندما  عملت مع  المائع النانوي  إذ كانت   LPM 1.0المنظومة كانت عند معدل الجريان   

قد نتجت عند   (TPVT)و    (TPVTN)، بينما أعلى قيمة للكفاءة الكلية للمجمع  74.3الكفاءة  الكلية  لها %  

( على التوالي. عالوة على ذلك،  قد بينت النتائج الى 38.8و  43.7وقدرت بــــــ ـ% ) LPM 1.5معدل الجريان 

كانت أعلى مما لو تم استخدام اللوح    (WPVT,TPVTالهجنين ) ان توزيع درجات الحرارة على اللوح في المجمعين

(PV   )ت الحرارية وعزله حراريا من جميع الجوانب عدا  على المبادال  ينالمجمعين الهجين، وذلك بسبب احتواء ا

 الوجه العلوي. 

  




