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دراسة وتحلٌل أداء مجمع شمسً مسطح عملًٌا حسب الظروف 

 الجوٌة لمدٌنة مصراتة

 

 
ٌهدف هذا البحث إلى دراسة وتحلٌل أداء مجمع شمسً مسطح عملًٌا  —الملخص

لمدٌنة مصراتة، حٌث تمت هذه الدراسة خالل ثمانٌة ونظرًٌا حسب الظروف الجوٌَة 
( ٌتم فٌها اختٌار متوسط األٌام فً كل 5102إلى ٌونٌو 5102أشهر )من شهر نوفمبر 

شهر، فً كل ساعة  من الٌوم تم تغٌٌر موضع الجهاز بٌن خمسة مواضع من شروق 

سمت للسطح ( وزاوٌة ال𝛃الشمس إلى غروبها، ففً كل موضع تم تغٌٌر زاوٌة المٌل)

(𝛄وتؤخ ،)القراءات كل اثنتا عشر دقٌقة )درجة حرارة دخول وخروج مائع التشغٌل  د
ودرجة الحرارة فً منتصف المجمع ومعدل التصرٌف للمجمع وقٌمة اإلشعاع الساقط 
على المجمع( بعد أخذ القراءات تم تغٌٌر موضع المجمع، ومن ثم تم حساب الكفاءة 

رجات الحرارة والضغط وسرعة الرٌاح المحٌطة بالمجمع دد اللحظٌة لكل ساعة وتؤخ
كل أربع ساعات فً كل ٌوم، بحٌث ٌتم اختٌار الٌوم األوسط فً كل شهر، هذا بالنسبة 

  النتائج النظرٌة. ومقارنة النتائج المتحصل علٌها عملٌا معللجانب العملً. 
للمجمع الشمسً المسطح من خالل النتائج المتحصل علٌها تبٌن أن أفضل كفاءة     

عندما ٌمٌل بزاوٌة            هً حسب الظروف الجوٌة لمدٌنة مصراتة

(𝛃          𝛄 المتوسطة لدخول وخروج وكلما زادت درجة الحرارة ، (    

بٌنما أعلى          روج الماء سجلت خالكفاءة وأعلى درجة حرارة الماء قلَت 

 خالل فترة الدراسة. ⁄𝟔    𝟔𝟐   ) إشعاع

 .المقدمح1

تعتبر أزمة الطاقة في الًقت الحاضرر مرأ أخطرر اازمرات التري ي ريدىا 
العالم اليًم، فالتطًر التكنًلًجي رفع ب كل كبير عملية استيالك الطاقرة 
بحيث باتت مصادر الطاقة التقليدية ميردد  بالنضرً . ًيضرال  لرك  لرك 
مرا يتعررل لرو كًكر  اارل مرأ تلررًث بيةري نتيجرة انبعراث  راز  رراني 

الكربررًأ ًالزررازات ااخرررت الناتجررة أساسررا عررأ احترررا  الًقررًد أكسرريد 
 .  [1]ااحفًري، ًالتي أدت  لك ظاىر  االحتباس الحراري 

 الطاقرة مصرادر اسرتزالل  لرك مرأ دًل العرالم العديرد اتجيرت فقردلر ا 
 البحرًث ًأجريرت الريرا  ......،،   ًطاقرة ال مسرية المتجردد    الطاقرة
 مرحلرة مرأ الدًل ى ه بعل ًانتقلت المجال ى ا في ًالدراسات العديد 

 الطاقرة اسرتزالل مكًنرات ًأنظمرة تصرنيع مرحلرة  لرك ًالدراسرة البحرث
 الريرا  ًطاقرة ال مسرية الطاقرة اسرتزالل أنظمرة اسرتخدام المتجدد ، ًبردأ

 حتًأصرب المرحلرة  التجاريرة،   لرك ًصرل حترك تردريجيا   االنت رار فري
 برو يسرتياأ ال جرز  ترًفير فري نظمرةاا ى ه علك تعتمد الدًل مأ الك ير
 .[6]ًالميكانيكية  الحرارية مأ الطاقة الكيرباةية، احتياجاتيا مأ
 ال مس مأ أعظم نعم هللا علينا، ًقد  كرىا سربحانو فري كتابرو العزيرز    
أك ر مأ ع ريأ مًضرعا، ًىري نجرم مرأ بريأ مليرارات النجرًم التري  فك

ت ع في الفضا  ًتمأل الكًأ، ًىري عبرار  عرأ كرر   ازيرة يبلرا قطرىرا 

طرررأ، ًدرجرررة حررررار         مليرررًأ مترررر، ًكتلتيرررا حرررًالي     
درجرررة مةًيرررة، ًمكًناتيرررا ااساسرررية ىررري  ررراز      سرررطحيا حرررًالي 

%،، باإلضرافة 25، ً راز الييليرًم  حرًالي حًالي     الييدرًجيأ 
 لررك كميررات ضررةيلة مررأ بعررل العناصررر ااخرررت كالحديررد ًالسررليكًأ 
ًالنيًأ ًالكربرًأ، ًتتًلرد الطاقرة ال مسرية نتيجرة التحرًل المسرتمر لكرل 
أربررع  رات مرررأ الييرردرًجيأ  لرررك  ر  ًاحررد  مرررأ الييليررًم فررري تفاعرررل 

 .[2]اندماجي نًًي 
 
 
 
 
 
 

  

الطاقررة الررًارد   لينررا مررأ ال ررمس مررأ أىررم أنررًاع الطاقررات الترري يمكررأ   
عرأ اسرتخداميا  رازات أً لإلنساأ استزالليا،  فيري طاقرة داةمرة ال ينرت  

نرررًات   انًيرررة ضرررار   بالبيةرررة مقارنرررة بالمصرررادر ااخررررت، ًال تتررررك 
مخلفرات علررك درجررة مررأ الخطررًر  م رل النفايررات الم ررعة الترري تنررت  عررأ 

 [2].استعمال الطاقة النًًية

 المعمعاخ الشمسيح .2

المعمععا الشمسعع  بععة عثععازج عععا مثععا ي ؼععسازة  ععا   ؽععةي  ا ععح      

اإلشعاع الشمس  إلى  ا ح ؼساز عح.    ترفعا المعمعا الشمسع  دع  ععدج 

مسا دععاخ عععا معلععا المثععا يخ الرقفيد ععحب  دتعع  المثععا يخ الرقفيد ععح عععا ج 

ذكععةا اقرقععاي الؽععسازج مععا  ععال  إلععى  ععال  تمعععدليخ ققعع  ؼععسازج عاليععحب 

اَمعا تالسسعثح لفمعمعا الشمسع   كعةا م  اإلشعاع غيس مهعاب   كةا ديها عا

اقرقاي الؽسازج ما مصدز تعيد )الطا ح المشعح معا الشعم     إلعى المعالا 

[7].  

 ذسقسا المعمعاخ الشمسيح إلى قةعيا أ ا ييا بما :

 المعمعاخ الشمسيح الؽساز ح:  1

ذقةم ترؽة   الطا ح الشمسيح إلى  ا ح ؼساز عح   ذسعرتدم دع  

اقلمعععح ذسعععتيا الميعععاة المسصليعععح  الرددوعععح  الركييعععا  الرثس عععد 

 ذسقيح مياة الثؽس  صهس المععا ا ب  ذةليعد الطا عح الكهستاليعح 

 .[3]تطس قح غيس مثاشسج 

 :مسهاؼيس ذسقسا برة المعمعاخ إلى عدج أقةاع  

 المعمعاخ الشمسيح المسكصج : أ                  

وهنالككثالثككقنالاتنرككايال مرتككرةاللتككاز لةاللا الككسالة فككهةالةلفلتككرةال كك الهكك  ال
الةللجلهايالالوه الال:ال
 ةلهاكتايالةلطولرةال ةيالةلتطعالةلناقصال. (1
 ة طباقالةلفلترةال. (2
الةلل ةرااللعالة ب ةجالةلفلترة. (3

 ب  المعمعاخ الشمسيح الؽساز ح ذاخ األقاتية المتسغح:           
 ميص برا السةع ما المعمعاخ الشمسيح ذاخ األقاتية المتسغح أقها ذؽعد ما 

معا دقعداا الؽعسازج لةظعة   ثقعح متسغععح معا الهعةاق ذؽعيع ت  عع األشعععح 

الشمسععيح عفععى شععك  أقثععةب شظععاظ .  ععد  كععةا المعمععا متععس ا مععا  ثقععح 

  .1ب كما دى الشك  ) اؼدج أ  مص  ظا ما  ثقريا

  2017 سبتمبر 28 في ًرًجعت 2017 ا سطس 30في  بالكامل الًرقة استلمت

  2017 سبتمبر 24 في للن ر ًقبلت

        2017 اكتًبر 3 في  العنكبًتية ال بكة علك ًمتاحة ًن رت

 م .مصعب عمر الجاهونً 
  مصراتة ،   اليندسة الميكانيكية ،  جامعة مصراتة

 ليبيا، 
Mosapomar777@gmail.com 

 

 ادمحم عبدهللا الغزٌلم .
 ،  مصراتة،  اليندسة الميكانيكية،  جامعة مصراتة

 ليبيا
Emhmedelgzil111@gmail.com 

 أ.علً احمد المطردي
،  اليندسة الميكانيكية،  جامعة مصراتة

 ليبيا،  مصراتة
alimutordi@gmail.com 
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 [.4]ذاخ األقاتية المتسغح  المعما الشمس  1شك  )

 ، المجمعات ال مسية الحرارية المسطحة:ج          
ًىي ااك رر اسرتخداما لتدفةرة المبراني السركنية ًلتدفةرة مياىيرا، ًىري      

عبار  عأ لً  مستًي ًصندً  معردني معرزًل مرع  طرا  زجراجي أً 
بالستيكي ًلً  ماص أسًد، ًى ه المجمعرات تسرخأ المرا  عنرد درجرات 

 .[4]، 2كما بال كل  ،     حرار  أقل مأ   

 

 .[4]طػ  المعما الشمس  المس2شك  )

  :التةذة دةلريحالمعمعاخ الشمسيح الكهستاليح )الت  ا   2

ذقةم ترؽة   الطا ح الشمسيح الى  ا ح كهستاليح مثاشسج   ا 

 .[3]الد ةي د  عمفياخ الرؽة   الصيسمة  ساميكيح 

 األظهصج المسرتدمح .3

دع  عسد إظساق أة  زا ح عمفيح يتعد معا ا عرتدام أظهعصج معيسعح ذسعاعدقا 

مععا   لهععا قرعععسأ عفعع  أ اقبععا الؽصععةي عفععى القععساقاخ  السرععالط الرعع  

  العةام  الر  ذؤذس عفيها.

لعرا دع  بعرة الدزا ععح ذعا إ عرتدام معمعا شمسعع  مسعطػ مصعما  صيصععا 

لفرعازب المترثس ح ب  بة ما إقراض شسكح بفرةا ايقكفيص عح المرتصصعح 

الراليعععح  خدععع  ذصعععسيا األظهعععصج المترثس عععحب  بعععة  ؽرعععةة عفععع  المكةقعععا

 . [5]  3 المةضؽح عف  الشك  )

 

 [5].         ذسكية المعما الشمس  المسطػ قةع 3شك  )          

 مأ االتي .        يترك  المجمع نًع 

  مسية.                        لًحة. 1
 . حساس  مسي2
 . دعامات اللًحة.           3
 . نقطة تنفيس.4
 . لًحة تحكم.    5
 مقياس معدل التدفق. . 6
 . مضخة تدًير المياه.    7
 . صمام أماأ ضزط.8
 . منظم ضزط قابل للتعديل.          9
 . مدخل المياه. 10
 . نقطة تفريا المياه.                             11
 . المفتا  الكيرباةي الرةيسي.12
 . مفتا  التحكم في التدفق للمياه       13
 رقمية للمقياس ال مسي.. قارةة 14
 . مؤ ر الحرار  رقمي.      15
 . مفاتيح اختيار درجة الحرار .16
 . مفتا  التأريل.              17
 . مدخل الطاقة الرةيسي.18
 . صمام التحكم في معدل تدفق تصريل المياه.    19
 . صمام لتحكم بسرعة المضخة.20

    1.6   .مساحة المجمع ال مسي المسطح 21
      

ذا  ضا برا العهاش عف   طػ المثس  اي ازة لكفيح الهسد ح د       

مد سح مصساذهب  ذةظيهه تص ا ا مترفتح د  ك  مسج ما مساخ الدزا ح 

ك   رسس  لسا  زا ح ا اقة د  برة المةاضيا المترفتح  إظساق مقازقح 

عف  أدض  كتاقة ممكسه  د  أة درسج شمسيح ممكسح.  تيسها  الؽصةي

دبا تعيا ايعرثاز     ةضػ الص ا ا الشمسيح  الر   عة أ4 الشك  )

 عسد ذةظيه المعما الشمس .
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 ]7[ الص ا ا الشمسيح الر  ذا  زا رها  4شك  )                       

  . الرؽفي  الس اض  لفمعما الشمس 4

الرععع   سعععرقثفها المعمعععا الشمسععع  ذتضعععا لمر يعععساخ إا كميعععح الؽعععسازج 

السا فح لفؽعسازجب تاإلضعادح  ذصميميه مص  المساؼح  المةا  العاشلح  المةا 

إل  المر يساخ الثيويح مص  كميح اإلشعاع الشمس ب   زظح ؼسازج المؽعيع 

  عسعح الهععةاقب لعرا دععئا كميععح الؽعسازج بععرة  مكععا الرعثيعس عسهععا ز اضععيا 

 ح:تالصي ح الرالي
 

 

 

   متًسررط درجررة حرررار  اللررً  المرراص ً     معامررل الفقررد الحررراري ،    حيررت أأ 

 درجة حرار  اليًا  المحيط.

 ىي كمية اإل عاع ال مسي لًحد  المساحة ًىي تساًي:    أأ  ً

 

 

اإل عاع ال مسي المبا رر ًالمنت رر ًالعمرًدي     ً    ،    حيت أأ 

ىي زاًية سقًط ال عاع ال مسي. ًتحس  الكفرا      ًأأ  علي التًالي

η  : مأ العالقة التالية 

 

 

m 1.6ًيساًي         نًع مساحة المجمع ال مسي المسطح    حيت 
2

 . 

ًلكأ مأ الناحية العملية بدال مأ االكتفا  بالحسابات النظريرة فقرد ترم قيراس كرل المتزيررات 
المررؤتر  علرري أدا  المجمررع م ررل كميررة اال ررعاع ال مسرري ًدرجررات الحرررار  عنررد الرردخًل 
ًالخرًج مأ المجمع ًمعدالت التدفق ًالزًايا، ًبي ا يمكأ الحصًل علي الكفا   للمجمع 

 :[5]ة التالية مأ العالقة الرياضي

 

 

 :  كميح الؽسازج الساذعح ما ايشعاع الشمس  السا ع عفى الفةؼح )

 

 

الال  ؼيد ب لرستيا المياةكميح الؽسازج ال شمح  الةلنوعرة لملاءالةلح ة ة
ال(:4.14=        الةلنت 

 

 

)  كرفىال معدَي الرددق
 

 ⁄ : 

 

 

 

  المسا شــــــــــــــــح طـــــــالسرال .5

قلسا ألا ذةظيه المعما تص ا ا مترفتح بة أؼد أبا زكالص برة     

الدزا ح دقد إ ر س د درسج شمسيح  ة فح ؼةال  شماقيح أشهس ؼيس 

 2116ل ا ح  ةقية 2115اللس أ العة ح المترفتح ما شهس قةدمثس 

 ذاخ مصدا يح عاليح. لرا ذا  الؽصةي عف  قرالط   يقحلرساعد عف  

 إ رياز  مسح مةاضاب ذا إعطاق ك  مسها زمصب  ب  عف  السؽة الرال :

= ذسؽععسأ عععا العسععةب    الصا  ععح   β   =°32.15: عسععدما الصا  ععح   

 لةا المسؽسى أصتس.                 تـ

= ذسؽععسأ عععا العسععةب    الصا  ععح   β   =°32.15: عسععدما الصا  ععح   

 لةا المسؽسى أؼمس.      -   تـ

= دعع  اذعععاة العسععةب    الصا  ععح   β   =°32.15عسععدما الصا  ععح :     

 ةا المسؽسى أ ضس.   ل

= دعع  اذعععاة العسععةب    الصا  ععح   β   =°17.15عسععدما الصا  ععح  :    

 لةا المسؽسى أ ة .         

= دع  اذععاة العسعةب لعةا    الصا  ح   β   =°47.15عسدما الصا  ح :   

 المسؽسى أشزق. 

بع  شا  عح  :  : ب  شا  ح مي ا المعما عا السطػ األدقع       βؼيد 

 إقؽساأ  ظه المعما عا إذعاة العسةب .

اليعةم دع  كع  مرة عع   مكا عسض مفتص برة السرالط تعد معاذا إ ريعاز 

 كما  ف :  1العد ي ز ا )  دقشهس 

 

 

 

 

 

 

 

  

η  
𝑄𝑢

𝐴𝐶𝐼𝑡
                                             (3) 

 

𝐼𝑡  𝐼𝑏  𝐼𝑑𝑅𝑑   𝐼𝑏𝑛 𝑐𝑜𝑠 𝜃𝑧  𝐼𝑑 𝑅𝑟                      (2) 

𝑄𝑢  𝐴𝑐 𝐼𝑡 − 𝑈𝐿 𝑇𝑝𝑚 − 𝑇𝑎                                (1) 

η  
𝑄𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟 

𝑄 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟
∗                                          (4) 

𝑄 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟=𝑞 𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟 ∗ 𝐴                                          (5) 

𝑄 𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟  𝑚 𝐵𝑙𝑒𝑒𝑑 ∗ 𝐶𝑤 ∗  T3−T1                                            (6) 

𝑚 𝐵𝑙𝑒𝑒𝑑  
𝑉𝐵𝑙𝑒𝑒𝑑

𝑡
                                                (7) 
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    : مفتص لفقساقاخ   ي الدزا ح1ظد ي)                                  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 المتوسطات
 االيام

                                  η 

14.11.2115 

                                       

                               3    

                                 ⁄   

                    η 

11.12.2115 

                                

                              3 

                                 ⁄   

                                 η 

17.11.2116 
                                       

                               3    

                                 ⁄   

                                  η 

16.12.2116 
                                       

                               3    

                                       ⁄   

                                   η 

16.13.2116 

                                     

                            3    

                                       ⁄   

                                   η 

15.14.2116 

                                       

                               3    

                                        ⁄   

                             η 

15.15.2116 

                                     

                              3    

                                        ⁄   

                             η 

11.16.2116 
                                      

                               3    

                                    ⁄   

 

لاليام التسعة للدراسة  ًمناق تياى ه النتاة  ًعرل ًيمكأ تًضيح 
 التالية: النقاطًفق 

 .أيام الدراسةأ.   
 .ع  ح تيا مرة ع ايشعاع   زظح ؼسازج  س ض الماق ما المعماب.  

 .ع  ح تيا ايشعاع  كتاقج المعماض.  

 .ؽسازج المرة طحالتيا الكتاقج   زظح  ح . ع    

 .مرة ع الكتاقاخ العمفيح   ي الدزا حبـ.

 

 .الدزا حأ ام أ.
 الدراسة كالتالي:مأ فتر  أيام  الث إستعرال التًضيح بيمكأ 

 . اليةم الصاق  ما الدزا ح:1

  دعع  بععرا اليععةم شععس د 11.12.2115كععاا دعع   ععةم التمععي  المةادععق )

ب ؼيععس كاقععد  17:55 غستععد عسععد السععاعح  7:48الشععم  عسععد السععاعح 

 مرة ععع  ب 34.2 أعفععى  زظععح ؼععسازج لفمععاق التععازض مععا المعمععا ) 

    ب  مرة ع  سعح الس اغ 18.35  زظح ؼسازج المؽيطح )
 ⁄ ب  

   ةضعػ ذ يعس  عيا 5ب  الشعك  )           مرة ع الض ع المؽعيع 

اإلشعاع ما الصما ما   د الشس ق الى ال س ب ما الر ييس د  مةاضعا 

 العهاش.

 

 مسؽسى اإلشعاع ما الصما لفمةاضا التمسح لفمعما.  5شك  )

نالحرررظ عررردم االسرررتقرار فررري منحنرررك اإل رررعاع ً لرررك بسرررب  ًجرررًد     
السررح ، مررأ بدايررة اليررًم نالحررظ صررعًد ًىبررًط لمنحنررك اإل ررعاع حيررث 
كرراأ سررب  ىرر ا اليبررًط ًالصررعًد ىررً مرررًر السررحا ،   ررم صررعًد لقرريم 
اإل ررعاع  ًىرر ا سررببو عرردم ًجررًد السررحا  ، حيررث سررجلت أعلررك قيمررة 

 .14:00لإل عاع عند الساعة 

نسبة للكفا   في ى ا اليًم فقد سجلت أعلك متًسط للكفا   عند أما بال
، يًضح مخطط لمتًسط 6، ال كل      ًىي  [ ]المًضع 

 الكفا ات.

 

 .  مرة ع الكتاقج ما ذ يس المةاضا التمسح6شك  )

مًضحة فيي اَما بالنسبة للفر  بيأ القيم النظرية ًالعملية لإل عاع 
 ، .7 ال كل ب
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 تيا  يا اإلشعاع السلسة  العمف .  التسق 7شك )

 . اليةم التام  ما الدزا ح:2

،  ررقت ال رمس فري ىر ا 16.3.2016كاأ في يرًم االربعرا  المًافرق  
،، حيرث كانرت 19:08  ، ً ربت عنرد السراعة7:08اليًم عند الساعة  

، ًمتًسررط درجررة        أعلررك درجررة حرررار  خرررًج مررأ المجمررع 

،،ًمتًسررررط سرررررعة الريررررا         حرررررار  المحيطررررة بررررالمجمع  
            ،، ًمتًسرررط الضرررزط المحررريط المجمرررع ىرررً ⁄  6.75 

، يًضررح عالقررة اإل ررعاع مررع تزيررر فرري 8أمررا بالنسرربة لإل ررعاع فال رركل  
 مًاضع الجياز بالنسبة للزمأ. 

 

 مسؽسى اإلشعاع ما الصما لفمةاضا التمسح.  8شك  )    

ًجرًد  يرًم، حيرث فري بدايرة اليرًم  نالحظ استقرار المنحنك ًسرببو عردم
تبرردأ قرريم اإل ررعاع فرري االرتفرراع  لررك أأ تصررل أقصررك قيمررة عنررد السرراعة 

،، ًمرررأ بعررردىا تبررردأ قررريم اإل رررعاع فررري اليبرررًط التررردريجي  لرررك 13:08 
 الزرً .

 أما متًسط الكفا ات لي ا اليًم مع التزيرر فري ااًضراع الخمسرة للمجمرع 
مبينة في كم ىي        ًىي  Eكانت أعلي كفا   ىي عند المًضع 

 ،.9ال كل  

 

 .  مرة ع الكتاقج ما ذ يس المةاضا التمسح9شك  )       

اَما تالسسثح لفتسق تيا القيا السلس ح  العمفيح لإلشعاع مةضؽح د  الشك  

(11  

 

 .  التسق تيا  يا اإلشعاع السلسة  العمف 11شك )

 . اليةم الصاما ما الدزا ح:3

  شس د الشم  الساعح 11.6.2116كاا د   ةم السثد المةادق )

  ؼيس كاقد أعفى  زظح ؼسازج  ب 21:11   غستد الساعح )5:54)

ب  مرة ع  زظح ؼسازج المؽيطح         س ض ما المعما 

       مرة ع  سعح الس اغ  ب      تالمعما )
 ⁄ ب   مرة ع  

   ةضػ مسؽسى 11ك  )الشب           الض ع المؽيع المعما بة 

 ايشعاع ما الر يس د  مةاضا العهاش تالسسثح الصما.

 الصما لفمةاضا التمسح لفمعما   مسؽسى ايشعاع ما11شك  )
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ق ؼظ ا رقساز كثيس د  برا المسؽسى  ثة برا اإل رقساز بة عدم  ظة  

غيةم ب ؼيس د  تدا ح اليةم  ثدأ المسؽسى د  الصعة  الردز ع  ما الر يس 

د  الصما إلى أا  ص  إلى أعفى ققطح شا ذثدأ  يا ايشعاع د  الهثة  

 الردز ع  إلى غس ب الشم .

  ؼيس  ةضػ الع  ح تيا 12أما كتاقاخ برا اليةم كما د  الشك  )

 كاقد  مرة ع الكتاقاخ ما الر يس د  مةاضا المعما تالسسثح لفصما

 .       ب   Eأعف  كتاقج عسد المةضا 

 

 .  مرة ع الكتاقج ما ذ يس المةاضا التمسح12) شك      

أَما تالسسثح لفتسق تيا القيا السلس ح  العمفيح لإلشعاع مةضؽح د  الشك  

(13.  

 

 .  التسق تيا  يا اإلشعاع السلسة  العمف 13الشك )

 ع  ح تيا مرة ع ايشعاع   زظح ؼسازج  س ض الماق ما المعما:ب.

كفمعا شا خ  عيا ايشععاع شا خ  زظعح ؼعسازج ق ؼظ ما برة الع  ح أقعه  

عا ذقعازب  عيا الص عا ج  التس ض ما المعما د  كع  المةاضعا.  ق ؼعظ أ ضت

عسد  زظح ؼسازج  عس ض المعاق معا المعمعا دع  ظميعا المةاضعا التمسعح 

   . 14كما بة مةضػ تالشك  ) لفمعما
 

 

 التس ض ما المعما  ايشعاع   زظح ؼسازج 14شك )                             

 ع  ح تيا ايشعاع  كتاقج المعما:ض. 

   ةضػ ع  ح تيا مرة ع  يا ايشعاع  مرة ع الكتاقاخ 15الشك  )

 ما ذ ييس د  مةاضا المعما   ي شماقيح أشهس.

 

   مرة ع ايشعاع  مرة ع الكتاقج ما ذ يس د  مةضا المعما.15شك  )     

, شا خ  يا ايشعاع ذسا صعد  يمعح الكتعاقجما برة الع  ح ق ؼظ أقه كفما 

عا ذقعازب  تسثة ذصا د التقد د  الطا ح السا طح عفعى المعمعا.  ق ؼعظ أ ضت

 د  برا الرسا ص تيا المةاضا التمسح لفمعما.

 :ؽسازج المرة طحالتيا الكتاقج   زظح  ح . ع  
   

بععرة الع  ععح تععيا مرة ععع الكتععاقج  مرة ععع  زظععح الؽععسازج المرة ععطح  

)المرة ع تيا  زظح التس ض  الد ةي الماق ما المعمعا    ع ي شماقيعح 

 . 16كما تالشك  ) أشهس الدزا ح
 

 

 
   الكتاقج   زظح ؼسازج المرة طح.16شك )     
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ق ؼظ ما برة الع  ح كفما شا خ  زظح الؽسازج المرة طح )مرة ع 

  زظح ؼسازج  س ض    ةي الماق .اقتتضد كتاقج المعما.  ق ؼظ

ذقازب د  برا الرسا ص تيا المةاضا التمسح لفمعما إيَ د  المةضا 

  .  األ ي )

            مرة ع الكتاقاخ العمفيح   ي الدزا ح:                                       .بـ

الكتاقج  الكفيح   ي الدزا ح د  المةاضا التمسح لفعهاش مةضؽح د   

 . 17الشك  )

 

 مةاضا المعما  الكتاقج.  17الشك )

  مرة ع الكتاقاخ عم    ي شماقيعح أشعهسب ؼيعس 17ق ؼظ ما الشك  )

 .( )كاا أعفى د  المةضا 

 ق ؼظ ذقازب د   يا مرة ع الكتاقج   ي شماقيح أشهس. كما 

 متوسط الكفاءات النظرية خالل الدراسة: و. 

    ةضػ مرة ع الكتاقاخ السلس ح   ي أشهس الدزا ح.  18الشك  )

 

 مةاضا المعما  الكتاقج.  18شك )

  أا أعفى مرة ع لفكتعاقج السلس عح دع  18ق ؼظ ما   ي الشك  )

   ق ؼعععظ مععععا الشعععك  أ ضعععا ذقععععازب الكتعععاقاخ دعععع   المةضعععا)

المةاضا التمسح لفمعما.  عسد مقازقرهعا تالكتعاقاخ العمفيعح ق ؼعظ 

الكتاقاخ السلس ح أكثس  يمح ما الكتعاقاخ المؽسعةتح عمفيعح لععدج أا 

 أ ثاب مسها:

 ععرا إبمعععاي التقعععد دععع  الطا عععح معععا ظةاقعععة المعمعععا دععع   .1

 الؽساتاخ السلس ح.

د  الؽسعاتاخ السلس عح  عرا ابمعاي ال ثعاز  ايذستعح دعةق  .2

  طػ المعما.

 دقد د  الطا ح قاذط عا  ةق اي رعماي   ةق الرتص ا. .3

 اي رسراظاخ .6
ما   ي السرالط الر  ذا الؽصةي عفيها د  برة الدزا ح  مكا ا رسراض 

 اآلذ :

للمجمعررات ال مسررية المسررطحة عمليررة كفررا    متًسررط  أفضررل .1

  E  βعنرد الًضرع حس  الظرًل الجًيرة لمدينرة مصرراتة 

، . ًكرررررررررر لك       ًىرررررررررري  ˚ ، 0=  ،  °47.15= 
 Eمتًسرررط الكفرررا   النظريرررة للمجمرررع ال مسررري عنرررد الًضرررع 

ًبرررردلك يكررررًأ الًضررررع المناسرررر   %64.10حيررررت كانررررت 
للمجمعات ال مسية المسطحة في مدينة مصراتة عند الًضرع 

E  أي بزاًيرررة ميرررل للمجمرررع ال مسررري عرررأ اافقررري       
عررررررأ زاًيررررررة العرررررررل لمدينررررررة مصررررررراتة  ˚15بزيرررررراد  

 ، ًفرق˚ 0=  جراه الجنرً  مبا رر  ًيكًأ في  ت˚،32.15 
،  لرك  رير  11/2015فتر  الدراسة خالل الفتر  مأ  ير  

، فررررري مًقرررررع الدراسرررررة بكليرررررة اليندسرررررة جامعرررررة 6/2016 
 مصراتة.

كلما زادت درجرة الحررار  المتًسرطة لردخًل ًخررًج المرا   .2
 الكفا  . تقل

 أعلك درجة حرار  خرًج مأ المجمرع خرالل أ رير الدراسرة .3
 11.6.2016سررررجلت فرررري يررررًم السرررربت المًافررررق  التمانيررررة
 .       ًكانت

أعلررررررك قيمررررررة لإل ررررررعاع سررررررجلت أ نررررررا  الدراسررررررة كانررررررت  .4

، ً لررررررررررك يررررررررررًم السرررررررررربت المًافررررررررررق ⁄         
14.11.2016. 

 المساظا

 لي  الستاا الشمسع ب المسكعص العة س  لثؽعةز الطا عاخ المرععد جب الممفكعح األز قيعح  [ 1]

  .2112) الهاشميح

 أميا  فقب ب ؼقيثح الت  ا الشمسيحب المعهد الة س  لفثؽعس العفمع   الرقسع    اليعقةت  ]2]
 . 2111 )العمهةز ح الرةقسيح ب

 ب مكرثعععح السعععالػ[  ععععد كيفعععةب الرددوعععح  الركييعععا  الرثس عععد تا عععرتدام الطا عععح الشمسعععيحب 3]

 . 1989)لثساا  - ساتف 
 عرتدام المعمععاخ الشمسعيح دع  اي عقاب الرددوعح تا بقاصس الؽمدلة   دةشاا العد ع [ 4]

 .ظامعح المفك  عة ب كفيح العمازج  الرتطيعب  سا العمازج  عفةم الثساق

.(RE550) [ كرية ذعفيماخ لفمعما الشمس  المسطػ 5]  
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