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ى العمل لفترات  -الملخص مس عل ة الش م لحرك ع دائ طویلة دون الحاجة إلى تتب

من الصفات المرغوبة في المركزات الشمسیة وذلك للتعقیدات التي  وطول الیوم ھ
ي تصنیعھا. ثومن  التتبعتضیفھا أنظمة  ة ف ة العالی م م التكلف ذا البحث ت ي ھ ف
افئ مركب بمجمع شمسي تركیزي  تصمیم وتصنیع ّطح ذو قطع مك تقبل مس مس

ع یمكن ھ االستفادة من االشعاعات الشمسیة الساقطھ علیھ دون الحاجة لنظام تتب
تم  كما ،اإلمكانیات والمواد المتوفرة في السوق المحليشمسي. تم التصنیع حسب 

 لیبیا. –تحت الظروف المناخیة لمدینة مصراتة  المجمع الشمسي ءداالتحقق من أ
ھ باإل رت أن ائج اظھ ى النت ل إل د تص ده ق اءة جی ى كف ان الحصول عل %. 60مك

، فإن تصنیع مثل ھذه ھلى بساطة تركیبا إلى كلفة التصنیع لھذا المجمع وإدواستنا
راً  ھاالمجمعات محلیا واستخدام في التطبیقات المتعددة للتحویل الحراري یعد ام

  مشجعا.
  

زاویة االستقبال، مجمع شمسي تركیزي، قطع مكافئ مركب،  المفتاحیة :الكلمات 
  .الكفاءة الحراریة

  . المقدمة1
نواع المجمعات الشمسیة، والتي أمن المركزات الشمیسة ھي نوع     

شعة تختلف عن المجمعات المسطحة في كونھا تعمل على تركیز األ
مساحة غطاء  ىمن خالل مساحة كبیرة تسمالشمسیة الساقطة علیھا (

بواسطة عدسات أو  (الماص) المجمع) على مساحة أقل تسمى المستقبل
إن  النسبة بین المساحتین تسمي نسبة التركیز النظریة. مرایا (العاكس).

ر من التطبیقات وذلك استخدام العواكس بدال من العدسات یفضل في الكثی
كما أنھ یمكن  .[2,1]لتجنب المفاقید البصریة في الفواصل واالنكسارات 

الحراریة وذلك بتقلیل  في ھذه األنواع من المجمعات تقلیل المفقودات
مكانیة انتاج مدى أعلى من درجات الحرارة لمائع إالمساحة، باإلضافة إلى 

التشغیل والتي الیمكن للمجمعات المسطحة توفیرھا بكفاءة جیدة. المجمع 
 ئمكافع قطلشمسي التركیزي قید الدراسة ھو مجمع شمسي ذو ا

، والذي یختصر )Compound Parabolic Concentrator(مركب
نواع المركزات، أھذا النوع لھ میزتین مھمتین مقارنة ببقیة ). CPCإلى (

لشمس، حیث لھ القدرة على عكس حركة الى تتبع دائم لإوال انھ الیحتاج أ
 [3-5]جمیع االشعة الساقطة على فتحة الدخول بزوایا مختلفة إلى المستقبل

الشمسیة االشعة  عالوة علىعلى استقبال االشعة المنتشرة  ھقدرتوثانیا 
  .[4]المباشرة 

ن تمت على   [3-14]التجریبیةنظریة وال العدید من الدراسات ھذا النوع م
ھذه الدراسات ، حیث ركزت ولتصامیم مختلفة للمستقبلالمجمعات الشمیسة 

، امترات المھمة على اداءهالبارعلى التحلیل الحراري للمجمع وتأثیر بعض 
دفقمثل  دل الت ع  .التوجیھ، والفراغ بین المستقبل والعاكس، ومع د المجم قی

ن جھة واحدة الدراسة دذو مستقبل مسطح ویستقبل االشعة الشمسیة م  ، وق
ى  –تحت الظروف المناخیة لمدینة مصراتة الدراسة تمت  ة عل لیبیا الواقع

رض ط ع ول  °32.15خ ط ط ة و. °15.3وخ ن أھمی ذا تكم ث ھ ي البح ف
ة بتصنیع مجمع إمكانیة  ى المدین االستفادة من االشعاع الشمسي الساقط عل

ة و اءة مقبول ع شمسي وبكف ام تتب اج لنظ زي ال یحت ن شمسي تركی د م التأك
  لمدینة مصراتة. تحت الظروف المناخیة ءهأدا
  
  
  

  المركب ئمكافالالقطع ذو . المجمع الشمسي التركیزي 2
زات  ن المرك وع م ذا الن ّور أھ تخدم وط ر أس طة ھنتربرج وال بواس

تخدام  [15]وونستون تون اس رح ونس في معامل العلوم الفیزیائیة. بعدھا اقت
زات ذه المرك یة ھ ة الشمس ة للطاق ات تركیزی ن كمجمع وع م ذا الن . ھ

رة أل ات كثی ھ تطبیق ن ألالمركزات ل ز ممك ر تركی ى أكب ھ یعط ة ن ي زاوی
تقبال ث ی، [3] اس یة حی عة الشمس ل األش س ك ى عك رة عل درة كبی ع بق تمت

تقبالالساقطة علی ذھ وتوجیھھا على عناصر االس تغناء عن ا . ل ن االس یمك
رض  مس بغ ع الش ى تتب ل عل ات دوارة تعم تخدام مجمع ى اس ة إل الحاج
استیعاب التغیر في اتجاه أشعة الشمس. یتم ذلك باستخدام حوض لھ وجھان 

افئ  ع مك كل قط ى ش كل عل ا بالش ر، كم ھ االخ ا الوج الً منھ ھ ك . 1یواج
ة  مارستخدام أسطح داخلیة عاكسة یمكن ألي شعاع ساقط با ن خالل فتح م

اء فاف الحوض (الغط دة  )الش د ع رة أو بع قط مباش اتاأن یس ى  نعكاس عل
، [16] الموجود في قاع المجمع الشمسي(الصفیحة الماصة) سطح المستقبل

  نقل الحرارة إلى مائع التشغیل.یعمل المستقبل على بعدھا 

   
ل  ز الشمسي1ش بالالقطع ذو  : المفهوم األساسي للمر افئ المر   .[16]م

ة  توجد تصامیم مختلفة للمجمعات الشمسیة التركیزیة، تختلف بصورة عام
ة  طوح العاكس تقبل والس كل المس ة، وش ة الحرك ت وحری ة التثبی ن ناحی م

تخدمة.  ذا المس نیفھال ن تص تقبل  یمك كل المس ب ش ع شمسي إحس ى مجم ل
تقبل مب طحمس ة  س ط (الجھ دة فق ة واح ن جھ عة م تقبل االش ي، ویس أفق

ین، ع عمودیً وضیوجھین  يالعلویة)، أو لوح ذ ا الستقبال االشعة من الجھت
ا دي، وغیرھ ة ا. أو شكل أسطواني، أو وت یة في حال ات الشمس  ذاتلمجمع

ون المستقبالت المسطحة اك  ینبغي أن تك اكس ھن تقبل والع ین المس فجوة ب
ب أن ی للتجن ى  عم تقبل إل ن المس رارة م ل الح ة تنق ة زعنف اكس بمثاب الع

دان بعض  ى خسائر بصریة ناتجة من فق ود الفجوة إل ؤدي وج العاكس. ی
التأثیر على األداء،  يشعة الساقطة وعدم انعكاسھا على المستقبل وبالتالاأل

وة  ذه الفج ون ھ ي أن تك ذلك ینبغ بیاول غیرة نس دة . [17,16]ص اك ع ھن

 وقبلت  2017 دیسمبر 25 في وروجعت 2017 نوفمبر 30في  بالكامل الورقة استلمت
  2017 دیسمبر 28في  للنشر

        2018 ینایر 2 في  العنكبوتیة الشبكة على ومتاحة ونشرت
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ة،  ز الفعلی بة التركی ى نس ؤثر عل ل ت ا عوام ل منھ میم مث فات التص مواص
اكس. طح الع ریة للس اءة البص تقبال، والكف ة االس ة، ومنطق ة الفتح  منطق

ة الرغم من أن زیادة مساحة فتحة الغطاء ب ن الناحی ھ م ھو أمر مرغوب فی
ول  ك لوص ة وذل ر أالنظری ی لألشعةكب تقبل، إال أنالشمس ى المس ك  ة إل ذل

یتطلب مساحة عاكس كبیرة لتحقیقھ. لذا، وبسبب أن النھایات العلیا لسطح 
تخدام االقتطاع  تم اس العاكس تكون فیھ نسبة زیادة الفتحة صغیر، فإنھ قد ی

وبالتالى  لتقلیل مساحة العاكس مع التضحیة بتقلیل بسیط في مساحة الغطاء
بة االشعاع الواصل إلى الماص ؤثر االقتطاع  .تقلیل بسیط في نس ا أی یض

ل عددعلى متوسط عدد االنعكاسات،  ث یقل الى یحسھاحی اءة ، وبالت ن الكف
  .[16 ,18]البصریة

یز  .3 ع المجمع التر   مراحل تصن
الطریقة التي تم تبنیھا في تصمیم وتصنیع مجمع  توضیحتم ه الفقرة في ھذ

ب ( افئ مرك ع مك ي قط تقبل CPCشمس م أ) ذو مس ث ت ّطح، حی ي مس فق
ا نیع، منھ د التص ارات الھامة عن ض االعتب ى بع ز عل ق ) 1( :التركی تحقی

ي التصنیع،2الكفاءة الجیدة للمجمع الشمسي، ( تخدمة ف  ) توفر المواد المس
ھولة ) 3( نیع وس اطة التص یانة، (بس غیل 4الص نیع والتش ة التص ) تكلف

یوضح  2الشكل  ) تقلیل الفقد الحراري من المجمع.5والصیانة للمجمع، (
د الدراسة  اكس، والصفیحة الماصة، االجزاء الرئیسیة للمجمع قی وھي الع

 الغطاء الشفاف، وأنابیب نقل مائع التشغیل.و
السطح العاكس یعمل على عكس االشعة الساقطة على المجمع  العاكس:

وتجمیعھا على سطح المستقبل. یعتبر العاكس من أھم األجزاء في المجمع 
الشمسي ولضمان أكبر تجمیع وتوزیع لألشعة یجب أن یتوفر في سطح 

القدرة العالیة على استقبال االشعة الشمسیة  :العاكس بعض الشروط منھا
للصدمات، جیدة ھ على سطح المستقبل (الماص)، مقاوما الساقطة وعكسھ

، وامكانیة تصمیمھ بطریقة یسھل الوصول إلیھ ھوسھولة طیھ وتشكیل
كمادة   2بسمك الصلب المقاوم للصدأ  لصیانتھ وتنظیفھ. لذا تم اختیار

للعاكس بسبب انعكاسیتھا العالیة باإلضافة إلى توفرھا بالسوق المحلي 
  :خفضة نسبیاً. العاكس لھ شكل قطع مكافئ مركب یتبع العالقةولكلفتھا المن

)1(  
= 4 −    

افي، وتعطى بـ حیث  عد البؤر للقطع الم   هي ال

)2(  = 2 [(1 + sin )]   

  
  األجزاء الرئیسیة المكونة للمجمع..2شكل 

  
 ي، كانت الخطوة االولى ھتصنیع سطح العاكس في ھذا البحث عند    

على شكل قطع مكافئ (الذي یخضع للمعادلة  خشبتصمیم ھیكل من ال
السابقة) لكي یتم استخدامھا لتوجیھ سطح العاكس لیأخذ شكل القطع المكافئ 

دد قطع ع) لCNCاستعمال ماكینة قطع مبرمجة (المركب. لذا فقد تم 
. بعد التأكد من مطابقة الشكل المتحصل الخشب المقوى ثمانیة الواح من

علیھ مع الشكل المصمم، تم تثبیت ھذه القطع الثمانیة مع بعض ویفصلھا 

على قطع  عن بعضھا البعض. تم تثبیت سطح العاكس 28.5مسافة 
. تم دعمھا بمسامیر ربطااللواح الثمانیة باستعمال مادة الصقة قویة، و

یت أن ال یكون ھناك فراغات بین سطح العاكس وااللواح، روعي أثناء التثب
حیث أن ذلك سوف یؤثر على مدى قدرة العاكس على عكس االشعة على 
المستقبل بدون حدوث تشتت لھا. شكل السطح العاكس المستخدم في ھذا 

الحظ أن سطح من الم. 3البحث وتثبیتھ على االلواح موضح في الشكل 
، مع عرض لفتحة غطاء m 1.45اع یصل إلى رتفإالعاكس االصلي كان ب

ساوي ، حیث كانت نسبة التركیز الذي صمم علیھا المجمع تm 0.6بقیمة 
تم قطع السطح  التضحیة بخفض نسبة التركیز، لتقلیل الكلفة مع. ولكن 4

. ھذا القطع أدى إلى تخفیض عرض m 0.5العاكس إلى ارتفاع یصل إلى 
، وبالتالى انخفضت نسبة التركیز إلى m 0.485فتحة الغطاء لتصبح 

3.24.  

 
 سطح العاكس وھیكلھ المستخدمان في المجمع الشمسي.ال. 3شكل 

  
یعمل المستقبل على استقبال االشعة الساقطة علیھ  الماص (المستقبل):

من العاكس وتسلیمھا لمائع التشغیل كحرارة مفیدة. یجب أن  ةھوالموجّ 
في المجمعات الشمسیة عالیة. لألشعة الشمسیة تكون امتصاصیة المستقبل 

لیات المتعددة النتقال الحرارة، كما یجب أن یكون فقد الطاقة باأل
والمتضمنة اإلشعاع، منخفضا. لذا تم العمل على أن تكون انبعاثیھ سطح 

في ھذا البحث تم استخدام مستقبل مستطیل  لماصة أقل ما یمكن.الصفیحة ا
.  0.15، وبعرض  2وبطول  0.7سمك بالشكل من النحاس 

على امتصاص االشعة الشمسیة الساقطة علیھ، فقد تم طالئھ  تھولزیادة قدر
تم االبقاء على فجوة بین العاكس وسطح اع. مّ طالء ذو لون أسود غیر لب

والتى تمنع من أن یعمل المستقبل كزعنفة ویبدد الحرارة من المستقبل 
 ةخالل نقلھا باتجاه العاكس. ایضا تم تثبیت ثالثة انابیب نحاسیة في الجھ

 عن بعضھم البعضومتباعدة m 0.012 بقطر داخلي السفلیة للماص 
الصقة ذات موصلیة حراریة عالیة، والتي  وثُبتت بمادة ،m 0.04بمسافة 

قل مائع التشغیل وامتصاص الطاقة الحراریة من سطح تعمل على ن
   .الماص

ة  يھالوظیفة األساسیة للغطاء الشفاف  الغطاء الزجاجي: الحفاظ على نظاف
بة یمكن أن سطح المستقبل والعاكس من االتربة والغبار والتي  تقلل من نس

ضافة إلى تقلیل المفقودات الحراریة باإل ،االشعة الشمسیة الواصلة للمستقبل
ن  وي للمجمعم ل  الجزء العل ل، وتقلی ة بالحم ل الحرارة المنتقل ك بتقلی وذل

تأثیر الریاح المباشر على سطح المستقبل. في نفس الوقت یجب أن یكون 
یة   وصولھا إلىوالغطاء لھ القدرة على تمریر أكبر قدر من االشعة الشمس

تمریر  قدرتھ علىكثر فاعلیة لأالستیكي الشفاف بیعتبر الغطاء الالمستقبل. 
للكسر. في ھذا البحث ھ مقاومتلاالشعة الشمسیة (الرتفاع معامل نفاذیتھ)، و

اده تم  2استخدام غطاء شفاف أبع × . ة  3 وبسمك  49 لتغطی
  سطح المجمع.

عند تصمیم الصندوق الخارجي للمجمع الشمسي والذي : صندوق المجمع
حفظ المجمع الشمسي ومكوناتھ من التأثیرات الخارجیة، تم یعمل على 

مراعاة سھولة الحركة للمجمع الشمسي في اتجاه الشمس وذلك لیكون من 
الممكن ضبط المجمع على زوایا میل مختلفة وحسب الظروف والموقع 

ح اووالتوقیت السنوي. لذا تم تصمیم الصندوق مع حریة حركة زاویة تتر
 ،لشمسدائم لن المجمع ال یحتاج لتتبع وذلك باعتبار أ درجة 45إلى  0بین 

  وتم التحكم في حركتھ بواسطة قواعد خاصة للتثبیث. 

  سطح العاكس

 الغطاء الشفاف

 االنابیب المستقبل

ي خشبلوح    

  الھیكل المعدني العاكس
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راري:   ازل الح ة الع ع وخاص ل المجم رارة داخ ة الح ع درج دما ترتف عن
رارة  د ھذه الح ة لفق اك إمكانی یط یصبح ھن الجو المح ة ب تقبل بالمقارن المس
ھ، وبالحمل،  بالتوصیل وذلك عن طریق جوانب المجمع والجھة السفلیة من

ى واالشعاع عن طریق الغالف الزجاجي. علیھ عند التصمیم، تم  ل عل العم
ل  ذه تقلی ب  تادوفقمالھ اص وانابی فل الم اكس وأس ب الع ة جوان بإحاط

النحاس الناقلة لمائع التشغیل بمواد خاصة ذات موصلیة حراریة منخفضة 
 مثل الصوف الزجاجي والبولي ستیرین(رغوة عازلة). 

زة  األجھزة المستخدمة مع منظومة المجمع الشمسي: ھناك العدید من أجھ
ن أخذ القراءات ماستخدمت عند  القیاس التي ع الشمسي، وم ا أن المجم ھمھ

ة،  اسوالمزدوجات الحراری امیتر)،  مقی دفق (الروت دل الت دة ومع اس ش مقی
زة اإل ایرة لالجھ ل مع م عم اح. ت رعة الری اس س ي ومقی عاع الشمس ش

ات المستخدمة في القیاس  ة قبل الشروع في أخذ البیان ة مدى موثوقی لمعرف
ا.  ا  فتمتقراءاتھ ي، كم انومتر زئبق طة م ایرة المزدوج الحراري بواس مع

المتدفقة لوحدة  هجرت معایرة مقیاس التدفق بواسطة قیاس فعلي لكمیة المیا
ر ایرة بتقری ائج المع ت نت زمن. انتھ دم  ال ة ع تلموثوقی زة المس دمة خالجھ

ة (وموثعدم ، جھاز معدل التدفق لھ كالتالى اس % 9∓قی المزدوج )، و مقی
ھ  ).% 2∓موثوقیة (عدم لھ  الحراري الكمال منظومة المجمع الشمسي فإن

خ خة لض ز، وھاتم االستعانة ایضا بخزان صغیر لتجمیع المیاه، ومض  تجھی
ات الحرارة والضغط عننقاط على خط مائع التشغیل أل راءات درج  دخذ ق

ة معطاة مدخل ومخرج المجمع.  د الدراس أبعاد وخواص المجمع الشمسي قی
  .4الشكل النھائي للمجمع المصنّع مبین في الشكل ، و1في الجدول

  : قیم األبعاد والخواص الحراریة للمجمع الشمسي.1جدول 

  
  كامل منظومة المجمع الشمسي التركیزي. .4شكل 

  

  

من  بعد االنتھاء تنفیذ التجارب وتجمیع البیانات من المجمع الشمسي:
تم توجیھ المجمع الشمسي في اتجاه تجمیع كامل مكونات المنظومة، 

وھي زاویة خط عرض  °32.15الجنوب، وبزاویة میل عن االفقي 
بعد التأكد من التوصیالت، تم ضح المیاه من الخزان إلى المجمع . المدینة

بواسطة مضحة وتم ضبط معدل التدفق عند المعدل المطلوب. أخذت 
حرارة الماء عند مدخل ومخرج المجمع، كما أخذت قراءات درجات 

بیانات االشعاع الشمسي والظروف المحیطة مثل درجة حرارة الجو 
  المحیط وسرعة الریاح.

 لشمسيحساب الحرارة المفیدة والكفاءة اللحظیة للمجمع ا .4
)، على أنھ نسبة ) لفترة زمنیة معینة (عرف متوسط كفاءة المجمع(ی    

ة  ة الطاق دار الطاق ى مق ة إل رة الزمنی ك الفت بة لتل تفادة أو المكتس المس
ة رة الزمنی نفس الفت ع ل ى المجم اقطة عل یة الس عاعیة الشمس اغ یو، اإلش ص

  على الصورة التالیة:

)3(  =
∫ ̇

∫
 

  

= شدة اإلشعاع الشمسي الكلي (المباشر والمنتشر) الساقط على سطح 
)بـ ، Acلوحدة مساحة غطاء المجمع، المجمع  ⁄ ).  

)= معدل الطاقة المفیدة المكتسبة بـ ̇  كما یمكن صیاغة الكفاءة  .(
  ) للمجمع الشمسي على الصورة،اللحظیة (

)4(  =
̇

× 100   

كحرارة  المائع (الماء) إلىویمكن حساب مقدار الطاقة الممتصة والمنتقلة 
  من العالقة،عملیاً  ̇مفیدة 

)5(  ̇ = ̇ × , × , − ,    

ستخدام اوالتي قیست عملیا بمعدل تدفق المائع في أنابیب المجمع  ̇حیث 
اء من المجمع حرارة ة ، وقیست درجمقیاس التدفق  (دخول وخروج الم

ة. ) ,و , ات الحراری طة المزدوج اء  بواس ة للم رارة النوعی الح
دخول والخروج , ین ال ة الحرارة المتوسطة ب د درج ذ عن ائع  تؤخ للم

  المتدفق.

  . النتائج والمناقشة5
اءةتشغیل تم مناقشة النتائج المتحصل علیھا من  جزءفي ھذا ال ار كف  واختب

م تصنیعھ و (CPC)تركیزي ذو قطع مكافئ مركب شمسي مجمع  ذي ت ال
ة مصراتھ ، تحت الظروف جامعة مصراتة – بكلیة الھندسة المناخیة لمدین

 kg/s 0.01، وkg/s 0.007تم تنفیذ الدراسة لمعدالت تدفق كتلي بلیبیا. 
  .kg/s 0.02 و

دول ( ي الج ة ف راءات المبین اریخ ) أُ 2الق ا بت ذت عملی  2017\07\07خ
دره  ي ق دفق كتل دل ت  لمع

̇ = 0.007 / ائع    رة الم ت دائ ث كان ك حی ة وذل دفق مغلق المت
ائع باال دویر الم ادة ت ى إع ستعانة بخزان التجمیع والمضخة التي تعمل عل

ائع  روج الم ول وخ رارة دخ ات ح ن درج ارة ع راءات عب دفق. الق المت
), یط (, ،  رارة المح ة ح اح ()، ودرج رعة الری )، )، وس

  ).وشدة االشعاع الشمسي الساقط (

  

  
  

, = 820 
/ . °  

, = 500 
/ . °  

, = 4178 
/ . °  

= 2515 
⁄  

= 8954 
⁄  

= 996 
⁄  

= 0.95 = 0.15 = 0.05 

= 0.86 = 2 ∗ 10  
/  = 0.85 

= 0.15  = 2  = 0.89 
= 0.0007m = 0.003  = 0.02  
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 .2017\07\07: القراءات العملیة المأخوذة في 2دول ج

  التوقیت
. = . ,   =  /  

,  
(℃) 

,  
(℃) 

 
 (℃) 

 
( ⁄ ) 

10:00 am  38.2 45.3 27.0 776.5 

10:30 am  42.8 50.2 27.0 831.7 

11:00 am  49.2 60.0 28.0 871.9 

11:30 am  52.7 63.3 28.0 896.3 

12:00 pm  55.5 65.9 28.5 904.4 

12:30 pm  57.8 68.0 29.0 896.2 

1:00 pm  58.7 65.7 29.5 871.6 

1:30 pm  58.2 63.2 29.5 830.9 

2:00 pm  57.1 63.2 29.5 776.5 

2:30 pm  54.4 59.1 29.9 706.3 

3:00 pm  52.3 55.6 29.8 626.2 

3:30 pm  49.2 51.0 29.6 533.0 

4:00 pm 46.6 47.8 29.2 435.0 

4:30 pm  43.8 44.6 28.5 329.5 

5:00 pm  40.9 41.7 28.3 224.2 

وم، و 5الشكل   دة على طول الی ر الحرارة المفی نالحظ أن یبین مقدار تغی
معدل الطاقة المفیدة للمجمع الشمسي تبدأ في التزاید التدریجي إلى أن تصل 

ة  ث كمی رة حی د الظھی ذروة عن ا ال ى م ع أعل ى المجم اقطة عل األشعة الس
عاع  لوك االش لك س ث یس دریجي حی اقص الت ي التن دأ ف دھا تب ن، وبع یمك
ع  دخول تتغیر وترتف ة حرارة ال ى المجمع. وألن درج اقط عل الشمسي الس
على طول الیوم، بالتالى فإن المفاقید الحراریة المتوقعة من المجمع ستزداد 

  بعد الظھیرة. رغم انخفاض شدة االشعاع الشمسي

  
 .2017\07\07 . تغیر الطاقة المفیدة على طول الیوم5شكل 

نمط،  نفس ال ھذا السلوك للطاقة المفیدة یؤثر على كفاءة المجمع الشمسي وب
ع 6وكما ھو مالحظ في الشكل  اءة المجم . حیث نرى انخفاض كبیر في كف

ى ت ف10صل إل د منتص وم عن ذلك الی ع ل اءة للمجم ل كف جلت أفض  %. ُس
في التناقص تدریجیا في الفترة المسائیة إلى نھایة  قیم الكفاءة النھار ثم تأخذ
  نخفاض شدة األشعة الشمسیة الساقطة. الیوم نتیجة ال

  
ل    .2017\07\07 تغیر الكفاءة على طول الیوم .6ش

من خالل النتائج المتحصل علیھا، فإنھ یمكن استنتاج أن عمل المجمع عند 
لیس ذي جدوى، حیث تتراوح قیم الكفاءة المسّجلة من  درجات دخول عالیة

. كما قد یكون النخفاض الخواص البصریة لمكونات 35إلى % %10
  لة.المجمع المصنّع تأثیر سلبي على قیم الكفاءة المسجّ 

یوضح قیم درجات حرارة المائع الخارجة من المجمع على طول  7الشكل 
دأ درجة حرارة  ث تب ومي، حی الیوم، حیث تتخذ شكل منحنى االشعاع الی
ا  ون أقصى قیمة لھ الخروج في التزاید بشكل تدریجي في بدایة النھار وتك

ار  ف النھ د منتص دریجي (pm 12:30)عن اقص بشكل ت دأ بالتن م تب  .ث
ع باإلوالسبب أ ضافة إلى یضاً یرجع في زیادة المفاقید الحراریة من المجم

بسبب إرتفاع درجة حرارة دخول وانخفاض شدة االشعاع الشمسي الساقط، 
ا مالحظة أن أعلى درجة حرارة خروج سجلت تحت  ً یمكنن المائع. أیضا

  تقریباً.  ℃ 68ظروف التشغیل في ھذا الیوم ھي 

  
  تغیر درجة حرارة خروج المائع على طول الیوم. . 7الشكل 

مختلفین  تدفق وعند معدلي آخرینایضا تم اختبار كفاءة المجمع في یومین 
)0.02 kg/s 0.01و kg/s حیث روعي في ھذا الجزء تثبیت درجة ،(

یوم في ) أُخذت عملیا 3حرارة دخول المائع. القراءات المبینة في الجدول (
في مدینة  2017\08\08یوم ) ل4ول (في الجدو 2017\07\21

  مصراتھ.
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ة المأخوذة في حالة 3جدول  ات: القراءات العمل لیوم  درجة حرارة دخول المائع ث
21\07\2017.  

  التوقیت
. = . ,   = .  /  

,  
(℃) 

,  
(℃) 

 
 (℃) 

 
( ⁄ ) 

10:00 am  25.8  29.4  28.0  857.1  

10:30 am  25.9  29.8  29.5  904.9  

11:00 am  26.2  30.5  31.0  939.7  

11:30 am  26.4  31.5  31.5  960.8  

12:00 pm  26.7  32.0  32.0  967.8  

12:30 pm  26.7  32.2  32.0  960.8  

1:00 pm  26.7  31.9  32.0  939.7  

1:30 pm  26.6  31.3  33.0  904.9  

2:00 pm  26.8  30.9  33.0  857.1  

2:30 pm  26.8  30.4  33.0  796.9  

3:00 pm  27.0  29.6  32.0  725.5  

3:30 pm  26.9  29.0  31.5  643.9  

4:00 pm 26.7  28.2  31.5  553.4  

4:30 pm  26.4  27.5  31.0  455.7  

5:00 pm  26.4  27.1  30.5  352.1  

  
درجة حرارة دخول المائع لیوم  ثبات: القراءات العملیة المأخوذة في حالة 4جدول 

08\08\2017.  

  التوقیت
. = . ,   = .  /  

,  
(℃) 

,  
(℃) 

 
 (℃) 

 
( ⁄ ) 

9:00 am  30.3  34.3  33.0  807.2  

9:30 am  29.8  34.5  32.0  864.9  

10:00 am  30.6  36.5  32.3  908.1  

10:30 am  30.9  38.1  32.0  934.3  

11:00 am  31.8  39.8  32.8  942.9  

11:30 am  32.0  40.7  33.0  934.3  

12:00 pm  32.4  41.8  33.3  907.8  

12:30 pm  32.7  42.3  33.4  865.3  

1:00 pm  32.7  42.2  32.9  806.1  

1:30 pm  32.7  41.6  32.9  732.5  

2:00 pm  32.2  41.2  32.0  646.6  

2:30 pm  31.4  39.2  32.0  548.9  

3:00 pm  30.4  37.2  31.5  441.6  

3:30 pm  29.6  35.0  31.0  329.8  

4:00 pm 28.9  33.5  31.0  218.0  

  
وم لھذه الحالة،  8الشكل  دة على طول الی ر الحرارة المفی دار تغی ین مق یب

ا  ا م راوح قیمتھ ع، حیث تت ى المجم اقط عل وھي تسلك سلوك االشعاع الس
وم ( ).450-50بین ( تفادة لی ة المس -21نالحظ من الشكل أن مقدار الطاق

وم (07-2017 ي ی ا ف ل علیھ ك المتحص ن تل ى م ون أعل -08-08) تك
ا إلى أن 2017 وم. ویرجع ذلك أساس ن الی ) وخاصة في النصف األول م

  معدل التدفق في ذلك الیوم كان اكبر.

  

  
  )2017\08\08و ( )2017\07\21(لیومي  على مدار الیوم،تغیر الطاقة المفیدة  .8شكل 

 450)) ھي 2017-07-21أقصى قیمة للطاقة المستفادة سجلت في یوم (
W ) ) وم ا لی . إختالف مواضع ( W 400)) ھي 2017-08-08بینم

القیمة القصوى للطاقة المستفادة یرّجح أن یكون ناتج عن السلوك المختلف 
ك ین في الش اءة المب ة. سلوك الكف د الحراری التین یؤی 9ل للمفاقی ك  دللح ذل

  االستنتاج.
ون  9في شكل  ى نالحظ من المنحن وم تك ذلك الی ة ل اءة ممكن ى كف أن أعل

ار  ف النھ د منتص ى  (pm 12:30)عن اءة ال ل الكف ث تص  %52.3حی
وم ( %27وكانت أقل كفاءة لذلك الیوم ھي  اءة لی -08-08، وأن أعلى كف

د 2017 إن  وفي كال%). 60وھي ( (pm 2:00)) تكون عن التین ف الح
ا ھي اءة المتحصل علیھ یم الكف ا  ق ك المتحصل علیھ ع تل ة م ل مقارن أفض

  عندما كانت درجة حرارة الدخول عالیة.

  
  )2017\08\08و ( )2017\07\21لیومي (. تغیر الكفاءة على مدار الیوم، 9شكل 

  االستنتاجات. 6
      

ة الوصول        یة محاول ات الشمس من العوامل المھمة عند تصنیع المجمع
توى لمحكفاءة ممكنة  وا ىأعل إلىبالتصمیم  د مس اءة عن افظة على ھذه الكف
مكافئ مركب  في ھذا البحث تم تصنیع مجمع شمسي تركیزي قطعمرٍض. 

ة أداءه مكانیات باإل ة دراس م تمت عملی ن ث المتوفرة في السوق المحلي، وم
ة مصراتةالحراري تح ة لمدین ا-ت الظروف المناخی ائج  .لیبی من خالل النت

لثالثة أیام مختلفة وتحت ظروف تشغیلیة المتحصل علیھا من تشغیل المجمع 
  االستنتاجات التالیة: الحصول على، أمكن مختلفة
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عمل المجمع عند درجات دخول عالیة لیس ذي جدوى، حیث تتراوح  .1
 .35إلى % 10% قیم الكفاءة المسّجلة من

كفاءة المجمع الشمسي تراوحت لحالة ثبات درجة حرارة الدخول، ف .2
تعتبر جیده بالرغم من عدم تتبع الشمس، %، وھي 60إلى  20من 

ستخدام مواد ذات خواص اعتبار تم األخذ في اال وخاصة إذا ما
وبصریة متوسطة لعدم توفر المواد ذات الخواص المرتفعة  حراریة

 في السوق المحلي.
كفاءة المجمع الشمسي تزداد وخاصة عند الظھیرة، ویرجع سبب ذلك  .3

لزیادة شدة االشعاع الشمسي عند الظھیرة وانخفاض الفواقد الحراریة 
درجة حرارة وخاصة الناتجة عن الحمل الحراري بسبب ارتفاع 

 ربتھا لدرجة حرارة الغطاء الزجاجي.المحیط ومقا
بناًء على النتائج العملیة المتحّصل علیھا من تشغیل المجمع التركیزي  .4

اف ع المك دّرت ئذو القط ي ق نیعھ والت ة تص ى كلف ب، وعل ـ ب المرك
، وبساطة تركیبة، )دوالر أمریكي 300ل ( مایعاد دینار لیبي 2400

ي  إن تبن ة، ف ة للمدین روف المناخی ى الظ ذاوعل تخدام ھ نیع واس  تص
راري  ل الح ات التحوی اً في تطبیق یة محلی النوع من المجمعات الشمس

  یعتبر امراً مشجعاً.
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