
 
 

 الخالصة

لتدفئة الطاقة الشمسية ل االستفادة منفولتائي لغرض -أداء مجمع شمسي خازن تقيمالى  الحاليةتهدف الدراسة     

مجمعين نموذجين ل تصميم في البحث الحاليتم  .ةالمتعددوالصناعية المنزلية  لألغراض وتسخين المياهوتوليد الكهرباء 

سطح  يخزان ذشكل  الذي يكون علىالتقليدي   ناز خالشمسي ال مجّمعال األول هو النموذج ،شمسيين خازنيين 

باللون األسود الداكن لزيادة االمتصاصية الحرارية لإلشعاع مطلي  عن األفق °45 بزاوية  مائل الشكل مستطيل

 ويكونفي البحث الحالي  سيتم تصميمهالذي  الفولتائيالمجمع الشمسي الخازن هو ف لنموذج الثانيالشمسي، أما ا

و تكونت المنظومة من   المائل في استخدام خلية شمسية مركبة على سطح الخزان فقط يختلف األول لمجمعل ا  مشابه

الصوف الزجاجي والخشب لصناعة الصندوق المحيط  مااستخدوتم  أنابيب التوصيلعدة أجزاء وهي الغطاء الزجاجي و 

القاعدة لكونهما يمتازان بالعزل الحراري الجيد، وكذلك تم توزيع المتحسسات في داخل وسطح ن من الجوانب و ابالخز 

سطح الخلية الشمسية والسطح الماص  حرارة قياس درجةلالمجمع لقياس متوسط درجة حرارة الماء داخل الخزان وكذلك 

 44.39وخط طول 35.46جراء االختبارات في أجواء مدينة كركوك خط عرضإوتم الغطاء الزجاجي األخرى وسطح 

الساعة الثامنة صباحآ لغايه دقيقة لفترة  ما بين   60على اخذ القراءات كل وتم البدء بتشغيل المنظومتين والعمل 

لحل معادالت الجزء النظري المتعلقة بأداء المجمع الشمسي الخازن الفولتائي  بناء برنامج حاسوبيتم  .الخامسة مساءآ

 بين ا  جيد ا  وحيث وردت النتائج توافق والنظرية،بدون وجود حمل وذلك للعمل على أيجاد مقارنة بين النتائج العملية 

 .الجانبين

لتقيم مختلفة ألجواء العراق  ةمناخي ظروفأثناء  للجزء النظري والعملي تضمنت الدراسة مقارنة النتائج المستحصلة

متوسط درجة حرارة التخزين للمجمع التقليدي قيمة وقد أظهرت النتائج ان  خالل فتره الدراسة. موذجينللنالحراري األداء 

عدم وجود عند  على التوالي C، (38°C°46  )حرارة عظمى بقيمةدرجه لمجمع الفولتائي في فصل الصيف سجلت وا

لمجمع واللمجمع التقليدي  تهابلغت قيم اذ وان الطاقة الحرارية المكتسبة للمجمعين تزداد مع مرور الوقت،  حمل

 ربيع، اما في فصل ال حملمع عدم وجود في فصل الصيف على التوالي  2223.23W)  ، (1096Wالفولتائي 

وكما لوحظ ايضا ان الكفاءة الكلية  ،على التوالي  1684.48W،  (1062W) فقد بلغت الطاقة الحرارية المكتسبة 

، على التوالي الصيف في موسم %( 66.3، %81 ) سجلت قيمة عظمى بنسبة قد الفولتائي والتقليدي  ينللمجمع

ان قيمة متوسط و ( مع عدم وجود حمل . % 77، %56.2 )الكفاءة الكلية للمجمعين حوالي بلغت ربيعال موسم خاللو 



                                                                  خالصةال

 

 ب 
 

، C°28.5 حرارة عظمى بقيمة) درجه سجلت  شتاءدرجة حرارة التخزين للمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي في فصل ال

(22.08°C  اذعدم وجود حمل ، وان الطاقة الحرارية المكتسبة للمجمعين تزداد مع مرور الوقت عند على التوالي 

مع عدم وجود الشتاء في فصل على التوالي  2061W)  ، (866Wللمجمع التقليدي والمجمع الفولتائي  تهابلغت قيم

 .حمل

      ت حرارة عظمى بقيمةما في حالة وجود حمل فقد لوحظ ان متوسط درجة حرارة التخزين لفصل الصيف قد سجلأ

( 43°C ، (40°Cلطاقة الحرارية المكتسبة قيمة لبلغت اقصى بينما ، والمجمع الفولتائي على التوالي للمجمع التقليدي

 kg/min 0.2 ربمقدا حملمع وجود  في فصل الصيف 1827W) ،(1774W  الفولتائيو  التقليدي ينللمجمع

،(0.4 kg/min   2621حوالي )ب للمجمعين ربيعالحرارية المكتسبة خالل موسم الالطاقة كانت و W   ،1928 

W)للمجمع التقليدي في فصل الصيف  للمجمع الفولتائي  أعلى من الكفاءة الكلية ان الكفاءة  الكلية، و  على التوالي

للمجمع % 68.4 بنسبة  عظمىالقيمة السجلت  حيث( ,kg/min) 0.4 kg/min 0.2بمقدار  حملمع وجود 

حيث أن خالصة و  .% 65.88الفولتائي في فصل الصيف بينما بلغت الكفاءة الكلية العظمى للمجمع التقليدي بنسبة

مجمع لبعد الظهر بالنسبة ل 2في الساعة  C°42تصل إلى أقصى قيمة  الماء الخارجأظهرت أن درجة حرارة النتائج 

في الساعة  C) ، (14.6°C°30ودرجة حرارة الدخول هي   خروجحرارة الواالختالفات في درجة ،  الفولتائيلشمسي ا

نتيجة إلزالة  عند ظروف التحميل الكفاءة الكلية كذلك تزدادعلى التوالي.  ين التقليدي والفولتائيللمجمعبعد الظهر  2

بشكل و لذا  .بدوره  يزيد من توليد الطاقة الكهربائية باستمرار والذي  الخاليا الشمسية تبريدو  الماء الساخن من المجمع

الكلية للمجمع الشمسي  الكفاءة أعلى من الفولتائي شمسيمجمع اللالكفاءة الكلية ل التحميل تكونظروف  تحتو عام 

 .التقليدي

 

 

 




