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تعمل ىذه  حيث ،الوقت الحاضرالتطبيقات في  احد اىميعتبر استخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكيرباء من     

 إثناءيعيب ىذه الخاليا ىو ارتفاع درجة حرارتيا  ما إنتيار مستمر غير  إلىالخاليا عمى تحويل الطاقة الشمسية 

المشمسة الحارة كما ىو الحال في العراق مما يسبب انخفاض كفاءتيا وىذا يتطمب سحب  األجواءالعمل خاصة في 

عن طريق المجمع الشمسي  األخرىالصناعية  واإلغراضالحرارة المتولدة واالستفادة منيا في التدفئة وتسخين المياه 

 .في َان واحد مجمع لتوليد الكيرباء وتسخين الحرارة الذي ىو اليجين

مجمع الشمسي الحراري والكيربائي لم لدراسة األداء تجريبي منشأ تصميم وتصنيع ولتحقيق اليدف من الدراسة تم    

سحب الحرارة الموجودة خالل ل (الشمسية يةالخم)حيث يمر تيار اليواء عمى سطح صفيحة االمتصاص  اليجين

 الممر العموي ويمر في نفس الوقت عمى المجرى السفمي والممموء بالوسط المسامي المكون من كريات زجاجية

كمادة خازنة لمحرارة والتي تعتمد عمى اليواء كمادة عاممة لتبريد الخاليا الشمسية واالستفادة من ىذه الحرارة 

  ألغراض التدفئة.

مروحة الو (pc-si) الخمية الشمسية من نوع و  ية وىي الغطاء الزجاجيتكونت المنظومة من خمسة أجزاء الرئيس    

خشب الم واستخدصفيحة السفمية )األلمنيوم( المجرى قناة اليواء و و يوائية لتدوير اليواء داخل المجمع الشمسي ال

متحسسات جيد وتم توزيع الحراري العزل التميز بي لممنظومة من الجوانب والقاعدة لكونوالخارجي ييكل صناعة الل

 األخرىالقياس  معدات استخدام داخل المجمع الشمسي وعمى سطح الغطاء الزجاجي إضافة الى قياس درجة الحرارة

 ووضعت ،المحيطالشمسي ودرجة حرارة  اإلشعاعوسرعة الرياح وشدة  الضغط وخسائر تدفق اليواءمعدل  منيا

 الشمس.  أشعتمن اكبر كميت من  لالستفادة ( N, 44°24′ E ′28°35) مدينة كركوكالمنظومة باتجاه الجنوب في 

استخدام األوساط المسامية يزيد من مساحة انتقال الحرارة وبالتالي زيادة الكفاءة الحرارية  إنبينت الدراسة     

في حالة الممر المزدوج  (%12-8)الكفاءة الحرارية من  اذ ازدادت ،الشمسيودرجة حرارة اليواء الخارج من المجمع 

بعد استخدام وسط مسامي في القناة السفمي ويرجع  (%16-14)من  وازدادت ،المنفردالممر ب مقارنةومسار منفرد 

 والممر ،الضغطالحرارة من قبل الوسط المسامي ولكن في نفس الوقت زيادة في خسائر  سحبزيادة  إلىالسبب 

تحسين في  وأيضا ،مساميالممر المزدوج بدون وجود وسط مقارنة ب (%11-6) منالمزدوج مع وسط مسامي تزداد 

https://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=ar&pagename=%D9%83%D8%B1%D9%83%D9%88%D9%83&params=35.466666666667_N_44.4_E_globe:earth_type:landmark


خالصةال
 

 ب
 

فرق  أعمى الشمسية، وبمغارة من سطح الخمية الحر  سحبتدفق العالي وذلك الزدياد العند معدل  الكفاءة الكيربائية

في حالة وجود وسط مسامي وكانت  (C°16.1)يواء من المجمع الشمسي بحدود بين درجة الدخول والخروج لم

(12.3 °C) .في حالة عدم وجود وسط مسامي 

انخفضت درجة حرارة سطح الخمية الشمسية عند زيادة سرعة جريان اليواء وبذلك تزداد الكفاءة  آخرومن جانب     

 (C° 58.2)الكيربائية حيث كانت درجة حرارة سطح الخمية الشمسية في نموذج الممر المزدوج والمسار المنفرد 

m 0.023) الحجميعند معدل التدفق 
3
/s)  إلىوانخفضت (54.7 °C)  0.042) الحجميعند معدل التدفق m

3
/s) 

 .(% 16.5)خالل اليوم بنسبة والزيادة المسجلت في الناتج الكهربائي 

بأداء المجمع الشمسي  المتعمقة الجزء النظريلحل معادالت  (MATLAB)البرنامج الحاسوبي  ت  استخدم   

دت النتائج بتوافق جيد ر ، و النتائج النظرية والعمميةوذلك لمعمل عمى إيجاد مقارنة بين اليجين بدون الوسط المسامي 

 .(%8.5)بنسبة  بين النتائج النظرية والعممية

 

 

 


