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في  في توليد الطاقة الكهربائية و توفير الطاقة الحرارية الحرارية-اح الشمسية الكهروضوئيةلو استخدمت االنظمة الهجينة لال      

تستخدم الحرارة المخزونة في  كهرباء في لىبشكل مباشر إتحويل الطاقة الشمسية  تعمل علىظمة ن هذه االنإذ إ .وقت واحد

لنظام والطاقة المتاحة الحراري الكهربائي و داء تحقق من األاللى تهدف الدراسة الحالية إ .الموائعلتسخين  اللوح الشمسي

 متغيرة الطور البرافين العضوي بوصفها مادةشمع على مادة وحدة تخزين حراري تحتوي  ليهمضاف إحراري هجين -كهروضوئي

هداف هذه الدراسة، الجل تحقيق أ  .(TPVT)ويرمز بـــ وحدة التخزينلى نظام مشابة له ولكن بدون مقارنة إ (WPVT)ويرمز له 

 بعادبأكل منهما على لوح كهروضوئي يحتوي  بنفس االبعاد والمواصفات، إذ هجينان  مجمعان شمسيان حراريان فقد تم أنشاء

m (1.5 × 0.68 × 0.035 وبقدرة كهربائية )W (135ثبت على ظهر )  لوح من االلمنيوم  عبارة عن اللوح مبادل حراري

لقة متكونة من مضخة ماء ذات بدورة مياه مغ هثم ربطاآلسفل و الجوانب ومن من ( وتم عزله حراريًا 1.25 × 0.57) mبعاد بأ

هم حد( إلى أ1.5 × 0.68 × 0.05) mبعاد بأوحدة تخزين حراري  ُأضيفت LPM (1.83، )جريان ( و بمعدل 12) W قدرة

الوحدة على التوالي مع ( وربطت هذه 16.2) kgوالتي تحتوي على مبادل حراري انبوبي مغمور في طبقة من الشمع بوزن 

ي لمدينة تحت ظروف الطقس الحقيقمن الساعة الثامنة صباحًا الى السادسة عصرًا شهر المجمع. أجريت االختبارات لمدة أربعة أ

. اختير تدفق الماء لحالتين ولمدة اربعة ايام متتالية اسبوعياً  2021 شهر نيسانكركوك ابتداء من شهر كانون الثاني حتى نهاية 

حليل على معدل البيانات الشهرية لساعات االختبار في ت يومين لكل منهم اسبوعيًا. اعتمد بواقعو  (1.2 و  0.7) LPM هما

ضافة وحدة التخزين قد ساهمت إ نأ فترة االختبارات التي سجلت أثناءت نتائج محاكات البياناظهرت البيانات في كال المجمعين. أ

األداء الحراري وحدة التخزين قد ضاعفت ن ، إذ إرفع الكفاءة الحرارية للمجمع بالمقارنة مع المجمع التقليدي بشكل جيد على 

ثير واضح على الكفاء أن معدل الجريان كان له تأ كما،  LPM 1.2معدل التدفق الحجمي عند  مجمع التقليديلبالمقارنة با

مجمع للبالنسبة على التوالي  ، LPM0.7 و  LPM 1.2عند تدفق  53و %  60% كانت  إذالحرارية في كال المجمعين، 

 نئج التحليل الكهربائي للمجمعين بأظهرت نتاأو . في أحسن الظروف 50الكفاءة الحرارية في المجمع التقليدي %  ماأالمعدل، 

. بالمجمل قس الحارتجاه الطمع تقدم اآلشهر بإ 1 هذه بدرجة نخفضتجواء الباردة ، بينما أفي األ 12%  أعلى كفاءة قد قدرت بــــ

 . 45%  تجاوز ينما في المجمع التقليدي لم تبفي حال المجمع المعدل  LPM 1.2عند تدفق  74.4% وصلت  كفاءةأعلى  فان
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المجمع  في طاقة المتاحةللعلى كفاءة للمجمعين، إذ بينت بأن أالطاقة المتاحة الحرارية و الكهربائية تم التحقق من  خرمن جانب أ

كما أن زيادة شدة االشعاع الشمسي تناسب عكسيًا مع الطاقة  .على التوالي 14و %  18%   بلغتقد  التقليدي و المعدل

 المتاحة ، فكلما ازداد االشعاع قلت الطاقة المتاحة.

 




