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 صدق ا العظيم                                                     

 ١١ -اآلية /سورة اادلة                                                 

  
 
 
 
 



 

 

 

                       

 إ�ٕ�هدإء ...  

 
َأْ�َصاُر النَّاِظِر�َن، َو َعَجَزْت َعْن  ك، َقُصَرْت َعْن ُرْؤَ�تِ �ما ینبغي لجالل وجهك و لعظیم سلطانك  الحمدلك  الهي
 . َحدٌّ َمْحُدوٌد َوَال َنْعٌت َمْوُجوٌد َوَال َوْقٌت َمْعُدوٌد َوَال َأَجٌل َمْمُدودٌ  كَلْیَس ِلِصَفتِ  .َأوهاُم اَْلَواِصِفینَ  كَنْعتِ 

 هللا عز وجل
 

اجمعین .. الى من اهتدینا بهد�ه .. الى خاتم االنبیاء والمرسلین الى معلم البشر�ة وهادي االمة وخیر الخلق 
 .. 

 محمد صلى هللا علیه وعلى اله الطیبین الطاهر�ن
 

إلى من حصد األشواك  إلى من كلّت أناملھ لیقدم لنا لحظة سعادة إلى من جرع الكأس فارغاً لیسقیني قطرة حب
 ..إلى القلب الكبیر لي طریق العلم  عن دربي لیمھد

 والدي العز�ز
 

الى مالكي في الحیاة .. الى معنى الحب .. الى �سمة الحیاة وسر الوجود .. الى من �ان                 
 ..  دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي 

 امي العز�زة
 

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض �حر واسع مظلم هو �حر الحیاة وفي هذه الظلمة 
 .. وأحبوني الذین أحببتهم ىالبعیدة، إلال �ضيء إال قندیل الذ�ر�ات ذ�ر�ات األخوة 

 اخوتي واخواتي االعزاء ....
 



 

 

 
إلى  .باإلخاء وتمیزوا بالوفاء والعطاء إلى ینابیع الصدق الصافيأمي .. إلى من تحلو  ھملم تلد ذینال نإلى األخوا

من معھم سعدت ، وبرفقتھم في دروب الحیاة الحلوة والحزینة سرت إلى من كانوا معي على طریق النجاح 
  إلى من عرفت كیف أجدھم وعلموني أن ال أضیعھم. والخیر

 
 صدقائيا

 
 

كّل قطرة دم سقت نخیل الى  ھم،شموس وتغیب الشمس خجالً من ألرواحھم،یقوم الوطن لینحني إجالالً الى من 
 ..الوطن فارتفع شامخاً، وكلّ روح شھید كسّرت قیود الطواغیت

 
 شھدائنا 

  
 

 .األجمل.وصناع الغد  المستقبل،مهندسي  االفضل،والى الجیل            
 ....الزمالء والزمیالت 
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 شكر وتقدیر ....

 

البد لنا ونحن نخطو خطواتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة نعود إلى أعوام قضیناها في رحاب الجامعة 
  ...مع أساتذتنا الكرام الذین قدموا لنا الكثیر �اذلین بذلك جهودا �بیرة في بناء جیل الغد لتبعث األمة من جدید

  ...الشكر واالمتنان والتقدیر والمحبة إلى الذین حملوا أقدس رسالة في الحیاةقدم أسمى آ�ات نوقبل أن نمضي 
 ...إلى الذین مهدوا لنا طر�ق العلم والمعرفة

 
رئیس القسم المحترم الد�تور خالد عبد �الشكر والتقدیر واالمتنان لونخص  في األفاضلإلى جمیع أساتذتنا 

 الحسین 
 )كلیة الهندسة / جامعة القادسیة(

 
 :وأخص �التقدیر والشكر

 احمد ثابت الر�یعي الفاضل /االستاذة 
 
 

والى �ل استاذ ومعلم �ان لنا شرف التلمذة على ید�ه.. والى �ل من قدم ومّد لنا ید العون خالل 
 انجاز هذا المشروع.

 



 

 ب
 

 

  :المشروعإقرار المشرف على 
 

أقر أن هذا المشروع �عنوان " تصمیم نظام تكییف الهواء الهجین �الطاقة الشمسیة" والذي اعد من 
تحت إشرافي في (جامعة (كرار عباس) (غفرا خلیبص)  ز�ن العابدین جلیل)) و (احمد ناظمقبل �ل من (

 .المیكانیكیةندسة �جزء من متطلبات الحصول على شهادة البكالور�وس في اله )،القادسیة _ �لیة الهندسة
 

 الر�یعيم.م احمد ثابت عبد 
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 الخالصة
نفس حمولة التبر�د مع  لتطو�ر ودمج النظام الهجین الشمسي في نظام تكییف الهواء التقلیدي الذي یوفر

 ضاغط تكییفطلب أقل �كثیر من الكهر�اء. یتم استخدام حمام مائي بدیل �حاكي مجمع الطاقة الشمسیة ومنظومة 
DC و�التالي الحد �شكل فعال من استهالك القدرة الكهر�ائیة  الهواء،لضغط المبردات في نظام تكییف  السرع متغیر

  مع اعلى قدرة    ٢٣٨٨ Btu/hقیمة واقل Btu/h 13000تبر�د  سعة ةقیمتم استخدام منظومة تكییف اعلى 
wattواقل قدره ٦٢٥watt الى المنظومة تم الحصول على  الشمسي الحراري �عد اضافة المجمع  �المقارنة ٢٢٧,٢٤

 ..watt 122.512واقل قدرة  watt٤٣٤,٨١٦ اعلى قدرة  
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 األولالفصل 
 المقدمة 

 :نبذة تار�خیة عن التبر�د١-١
في حین أن انتقال الحرارة عن طر�ق آلیة لتوفیر تكییف الهواء هو اختراع حدیث نسبیا، ولكن تبر�د المباني 

 ]1[ منازلهم الفاخرة. بتبر�د میاهلیس �ذلك. أثر�اء الرومان القدماء أحاطوا الجدران �قنوات 
دینغ هوان من أسرة هان مروحة دوارة لتكییف الهواء، �سبع عجالت قطرها في القرن الثاني أخترع الصیني 

-٦١٨) من أسرة تانغ (٧٦٢-٧١٢، �ان اإلمبراطور شوانزونج (٧٤٧]، في 2[یدو�ا. قدم) وتدار  ١٠أمتار ( ٣
بها مروحة  ، �ان �صفها تانغ یولین �أناإلمبراطوري ) ولد�ه القاعة الباردة (تیان لیانج) التي بنیت في القصر ٩٠٧

-٩٦٠] الحقا وخالل أسرة سونغ (3[النوافیر. تعمل �الطاقة المائیة لتكییف الهواء، �اإلضافة إلى صعود من 
 ]4[واسع. على نطاق  استخدمت)، ذ�رت مصادر مكتو�ة ان مروحة تكییف الهواء الدوارة ١٢٧٩

في العصور الوسطى في إیران �انت المباني تستخدم أوعیة وأبراج ر�اح لتبر�د المباني خالل الموسم 
األوعیة (وهي أحواض �بیرة مفتوحة في وسط أفنیة، ولیست خزانات تحت األرض) تجمع میاه األمطار؛  الساخن:

وتوجه تدفق الهواء إلى داخل المبنى، عادة فوق الر�اح ودورات الر�اح الداخلیة  التقاطوأبراج الر�اح لها نوافذ �مكنها 
 ] و�تبخر ماء األوعیة، و�برد هواء المبنى.5[تبر�د. األوعیة وخالل برج 

 
اخترعت التهو�ة في مصر في العصور الوسطى، و�انت تستخدم على نطاق واسع في العدید من المنازل 

وصفها �التفصیل في وقت الحق موفق الدین عبد في جمیع أنحاء القاهرة خالل العصور الوسطى. وهذه التهو�ة 
دینار  ٥٠٠إلى  ١، والذي أفاد أن �ل منزل في القاهرة له جهاز تهو�ة، و�تكلفوا من ١٢٠٠اللطیف البغدادي في 

و�توقف ذلك على أحجامهم وأشكالهم. معظم أجهزة التهو�ة في المدینة �انت توجه نحو القبلة، �ما �ان في المدینة 
 ]6[. عامة�صفة 

في القرن السا�ع عشر، أثبت المخترع األلماني �ورنیلیوس در�بل أظهرت "تحول الصیف إلى شتاء" لجیمس 
 ]7[الماء. األول من إنجلترا وذلك �إضافة الملح إلى 

، اكتشف الباحث والمخترع البر�طاني ما�كل فاراداي أن ضغط وتسییل غاز النشادر �مكن ان ١٨٢٠في 
، استخدم طبیب وال�ة فلور�دا جون جوري تكنولوجیا ١٨٤٢�سمح بتبخر األمونیا المسالة. في یبرد الهواء عندما 

] �ان �أمل في نها�ة المطاف 8لعمل الجلید، استخدمها لتبر�د الهواء لمرضاه في مستشفى في أ�الیشیكوال، �فلور�دا.[



 

٢ 
 

ور تكییف هواء مر�زي �حیث �مكن أن إلى استخدام ماكینة عمل الجلید لتنظیم درجة حرارة المباني. بل حتى تص
] و�الرغم أن نماذجه سر�ت ونفذت �شكل غیر منتظم، تم منح جوري براءة اختراع في عام 9[�أكملها. یبرد مدن 

ولم �حصل  له؛آللة صنع الثلج. اختفى أمله في النجاح �عد فترة وجیزة عندما توفي مدیره المالي الممول  ١٨٥١
ة لتطو�ر الجهاز. وفقا لكاتب سیرته، فیفیان م شیرلوك، الم "ملك الجلید"، تیودور فر�در�ك، جوري على األموال الالزم

فكرة  واختفت ١٨٥٥لفشله، واشتبه في أن تیودور قد بدأ حملة تشو�ه ضد اختراعه. توفي الد�تور جوري فقیرا في 
 عاما. ٥٠تكییف الهواء لمدة 

یف الهواء �ان �صنع لتبر�د الهواء لعملیات الصناعیة بدال في الوقت المبكر من التطبیقات التجار�ة لتكی
أول تكییف �هر�ائي حدیث من قبل و�لیس هافیالند في سیراقوس في  ١٩٠٢من الراحة الشخصیة. أخترع في 

نیو�ورك. صمم لتحسین عملیة التحكم في تصنیع وحدات الطبع، واختراعه للتحكم لیس فقط في درجة الحرارة و�نما 
طو�ة. انخفاض الحرارة والرطو�ة �انت تساعده في الحفاظ على مالئمة أ�عاد الورقة وانحیاز الحبر. في أ�ضا الر 

وقت الحق طبقت تكنولوجیا �ار�یر لز�ادة اإلنتاجیة في مكان العمل، وشكلت شر�ة �ار�ر لمكیفات الهواء األمر�كیة 
ء في تحسین وسائل الراحة في المنازل والسیارات. لتلبیة الطلب المتزاید. وعلى مر الزمن استخدمت مكیفات الهوا

 وحدث توسع �بیر في المبیعات السكنیة في الخمسینات.
، استكشف ستیوارت دبلیو �ر�مر من مدینة شارلوت في �ارولینا الشمالیة، الوال�ات المتحدة ١٩٠٦في عام 

ي �ملكه. أصاغ �ر�مر مصطلح "تكییف األمر�كیة، السبل الكفیلة لتضیف رطو�ة إلى الهواء في مصنع النسیج الذ
الهواء"، واستخدامه في طلب الحصول على براءة اختراع التي قدمها في هذا العام �اعتبارها تناظر�ة إلى "تكییف 
المیاه"، و�عد ذلك �عملیة معروفة في صنع منسوجات أسهل في التنفیذ. وأضاف الرطو�ة والتهو�ة إلى "التكییف"، 

صانع، والتحكم في الرطو�ة الضرور�ة في مصانع النسیج. واعتمد و�لیس �ار�ر المصطلح وغیر الهواء في الم
 في اسم شر�ته. وتبخر المیاه في الهواء، لتوفیر تأثیر التبر�د، �عرف اآلن �اسم التبر�د التبخیري. وادمجه

�لور�د میثیل،  أول مكیفات الهواء والثالجات غازات سامة أو قابلة لالشتعال مثل األمونیا، استخدمت
والبرو�ان الذي �مكن أن یؤدي إلى الحوادث القاتلة إذا تسر�وا. أنشأ توماس میدجلى االب أول غاز �لوروفلورو�ر�ون، 

. �ان المبرد أكثر أمانا �النسبة للبشر ولكن تبین فیما �عد انه مضر للغالف الجوي ١٩٢٨غاز الفر�ون، في عام 
توسفیر. وشملت اآلثار البیولوجیة الناتجة عنه الز�ادة في سرطان الجلد، واألضرار واستنفاد طبقة األوزون في السترا

 التي لحقت النباتات، والنقص في عوالق المحیطات.
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فر�ون هي عالمة تجار�ة لشر�ة دو بونت ألي �لوروفلورو�ر�ون، مهدرج مر�بات الكر�ون الكلور�ة فلور�ة 
أو مر�بات الهیدروفلورو�ر�ون (الهیدروفلورو�ر�ون) المبرد، واسم �ل من (مر�بات الكر�ون الهیدرو�لور�ة فلور�ة، 
). التر�یبة األكثر استخداما في التوسع المنزلي R134a, R22, R410aبینها عدد �شیر إلى التكو�ن الجز�ئي (

. وستتوقف تدر�جیا في المعدات الجدیدة R12المباشر والتبر�د المر�ح هي الهیدرو�لوروفلورو�ر�ون المعروفة �اسم 
هو التر�یب األكثر شیوعا في السیارات المستخدمة في  R12. ٢٠٢٠و�الكامل �حلول عام  ٢٠١٠�حلول عام 

في الوال�ات  �صنعوالم �عودوا  R134a R12 R11إلى عندما تحولت الغالبیة  ١٩٩٤الوال�ات المتحدة حتى عام 
ق، والمصدر الوحید لشراء أجهزة التكییف هي تنظیف وتنقیة الغاز المأخوذ من أنظمة المتحدة لهذا النوع من التطبی

، التي اخترعها R-410Aتكییف الهواء األخرى. تم تطو�ر العدید من المبردات ال تستنفد لألوزون �بدائل، منها 
و�ان �ار�یر  Genetron (R) AZ-20) في �افالو في نیو�ورك والتي تباع �اسم AlliedSignalهانیو�ل (سا�قا 

 .Puronهو أول من �ستخدمها تجار�ا تحت االسم التجاري 
 

�ستمر االبتكار في مجال التكنولوجیات وتكییف الهواء، مع التر�یز �بیر اآلن على �فاءة الطاقة، وتحسین 
ضافة إلى انبعاثات نوعیة الهواء الداخلي. الحد من آثار تغیر المناخ هو أحد المجاالت الهامة لالبتكار، ألنه �اإل

غازات الدفیئة المرتبطة �استخدام الطاقة، مر�بات الكر�ون الكلور�ة فلور�ة، ومر�بات الكر�ون الهیدرو�لور�ة فلور�ة 
 R22ومر�بات الهیدروفلورو�ر�ون هما غازات دفیئة قو�ة إذا تسر�وا إلى الغالف الجوي. على سبیل المثال، 

ثاني أكسید الكر�ون  ١،٨٠٠) لد�ه إمكانیة لالحترار العالمي نحو 22فلورو�ر�ون (المعروف أ�ضا �اسم الهیدرو�لورو 
 ]R744 .(]10( 2البدائل الطبیعیة مثل أول أكسید الكر�ون  اقترحت) و�بدیل للمبردات التقلید�ة، 2(

 

 تكییف الهواء: ٢-١

، �شیر إلى تبر�د وتجفیف الهواء للراحة الحرار�ة. وفي أوسع (Air conditioning ):�اإلنجلیز�ة
معانیه، �مكن أن �شیر المصطلح إلى أي شكل من أشكال التبر�د، التدفئة، التهو�ة أو التطهیر التي 

ومكیف الهواء هو جهاز، نظام، أو آلیة مصممة لتحقیق االستقرار في درجة حرارة  [10] الجوتغیر حالة 
الجو والرطو�ة داخل منطقة (�ستخدم في التبر�د والتدفئة حسب صفة الهواء في وقت معین)، وعادة ما 

ي معظم التبخر، الشائع أكثر في التبر�د المر�ح ف �ستخدمتستخدم دورة التبر�د ولكن في �عض األحیان 
 .المباني والسیارات

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 .عملیة�قسم مهندسین تكییف الهواء تطبیقات تكییف الهواء إلى تطبیقات راحة وأخرى 

ب ة ئكدئح تهدف إلى توفیر بیئة في المباني المغلقة تبقي ثابتة نسبیا في معدل �فضله البشر �الرغم  ةضٮنقئ
 .من التغییرات في الجو الخارجي أو في أحمال الحرارة الداخلیة

تكییف الهواء �جعل تخطیط المباني العمیقة ممكنا، و�ال لكانوا تم بنائهم أضیق خفیفة اآل�ار أو �عمل 
مساحات الداخلیة الهواء الخارجي من خالل التهو�ة الطبیعیة. �سمح أ�ضا تكییف ثقوب حتى تستقبل ال

الهواء أن تكون المباني أطول حیث ان سرعة الر�اح تز�د مع االرتفاع، مما �جعل التهو�ة الطبیعیة غیر 
ن تصنیفها عملیة لتلك البنا�ات الشاهقة. تطبیقات الراحة لمختلف أنواع المباني مختلفة إلى حد �بیر و�مك

 على النحو

وتشمل، منازل العائلة الواحدة، المباني ذات الطا�قین، والمباني السكنیة  المباني السكنیة منخفضة االرتفاع •
 الصغیرة

 الطو�لة والمباني السكنیة السكن الجامعيي ، مثل مبانالسكنیة الشاهقةالمباني  •
 .التي یتم بناؤها للتجارة، وتشمل المكاتب والمراكز التجار�ة ومراكز التسوق، والمطاعم، الخ التجار�ةالمباني  •
 .إلى ذلكوالمباني، التي تشمل المستشفیات الحكومیة واألكاد�میة، وما  المؤسسات •
 .حیث تنشد الراحة الحرار�ة العاملین الصناعیةالمساحات  •

�اإلضافة إلى المباني �مكن استخدام تكییف الهواء في العدید من أنواع وسائل النقل مثل السیارات وغیرها 
 .من المر�بات والقطارات والسفن والطائرات والمر�بات الفضائیة

ب ة عصكن سبة للعملیة التي تقام �صرف النظر عن الحرارة الداخلیة تهدف إلى توفیر بیئة منا ةضٮنقئ
�الرغم من أن البیئة تكون في مستوى الراحة، ولكن تحدد الظروف  .والرطو�ة واألحوال الجو�ة الخارجیة

 :العملیةاحتیاجات العملیة ولیس تفضیالت البشر. وتشمل التطبیقات 

غرف عملیات المستشفیات، وفیها ینقى الهواء لمستو�ات عالیة للحد من مخاطر العدوى و�تم التحكم في  •
الرطو�ة للحد من جفاف المر�ض. على الرغم من درجات الحرارة في �ثیر من األحیان تكون في مستوى 

رة منخفضة (حوالي الراحة، إال أن �عض اإلجراءات الخاصة مثل جراحة القلب المفتوح تتطلب درجات حرا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A
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درجة  ٢٨)، ومثل األطفال الرضع الذین �حتاجوا لدرجات الحرارة مرتفعة نسبیا (حوالي درجة مئو�ة 18
 .مئو�ة

غرف األ�حاث التي تنتج الدوائر المتكاملة، واألدو�ة، وما شا�ه ذلك، حیث مستو�ات عالیة جدا من نظافة  •
 .زمة لنجاح العملیةالهواء والتحكم في درجة الحرارة والرطو�ة الال

مرافق تر�یة الحیوانات المختبر�ة. و�ما أن العدید من الحیوانات تتكاثر عادة في فصل الر�یع فقط، یتم  •
 .احتجازهم في غرفة تشبه ظروفها فصل الر�یع طوال السنة فیمكن أن یتكاثروا على مدار السنة

�شكل تكییف  التبر�د،ة للمسافر�ن ومعدات تكییف هواء الطائرات. و�ن �ان شكلیا، یهدف إلى توفیر الراح •
ارتفاع الكثافة المرتبط �التغیرات في ارتفاع الرطو�ة  الهواء الطائرات تحد�ا من نوع خاص �سبب تغییر

 ودرجة حرارة الهواء الخارجي

 مراكز البیانات •
 مصانع النسیج •
 مرافق االختبار البدني •
 النباتات الزراعیة ومناطق الزراعة •
 المنشآت النوو�ة •
 المختبرات الكیمیائیة والبیولوجیة •
 المناجم •
 البیئات الصناعیة •
 طهي المواد الغذائیة ومناطق تصنیعها •

في �ال من تطبیقات الراحة والعملیة قد �كون الهدف لیس فقط التحكم في درجة الحرارة، ولكن أ�ضا 
 والحر�ة الجو�ة من مكان إلى مكانالرطو�ة ونوعیة الهواء 

 
 
 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1


 

٦ 
 

 :هندسة التكییف في الطاقات المتجددة ٣-١
الهواء �شكل متزاید في العراق �شكل واضح في العراق �شكل خاص �سبب  المكیفاتكثر الطلب على  

ارتفاع درجات الحرارة وز�ادة عدد السكان مما ادى الى ز�ادة استهالك الكهر�اء والضغط على الشبكة الوطنیة 
المنزلیة  لینالجازو المجهزة مما اضطر المستهلك الى النظر في بدائل لتوفیر الكهر�اء ومن تلك البدائل المولدات 

التقلید�ة في فترات توقف  المكیفاتوالمولدات المحلیة ذات سعات محدودة مما اضطر المستهلك الستبدال اطفاء 
�سبب المكیفات في المباني التجار�ة والعامة من الكهر�اء  الطاقاتمن  %48حیث یتم استهالك  الوطنیة.الكهر�اء 
وتجد بدائل  و�حوث تعالجدراسات  إلقامةالدول اضطر الباحثین  مشكل عامة في اغلب وألنها التبر�د.ووسائل 
لتخفیض استهالك تلك االجهزة لقدرات الكهر�اء العالیة حیث ان المشكلة االكبر الستهالك الكهر�اء في جدیدة 

.كانت الضواغط المتعارف عنها التردد�ة [11] في الضاغطمنظومة التكییف او التجمید االنضغاطیة �كمن 
 لتقلیلدورانیة ذات االزاحة الموجبة والحلزونیة وغیراها اعلى تیار �المقارنة مع الضواغط الحدیثة وهي التسحب 
.لكن مع توجه العالم على استخدام الطاقات المتجددة توجه الباحثین لتر�یز على استغالل الطاقة [12]القدرة 

لیكون ة الضاغط للوصول للحرارة المطلو�ة منه والناحیة الحرار�ة لمساعد PVمن الناحیة الكهر�ائیة  الشمسیة
حیث یتم في ام من الناحیة الحرار�ة  .[13] التقلیديالطاقة الحرار�ة الشمسیة �عمل �ضاغط مساعد للضاغط 

المرحلة االولى الضغط �مستوى اقل من السابق و�تم الوصول للضغط والحرارة المطلو�ة لدورة التبر�د من قبل 
 ).المساعد من قبل المجمع الشمسي (الضاغط الشمسي الحرارة المستخدمة

 الهدف من المشروع: ٤-١
الهدف الرئیسي من   تصمیم الجهاز   تقلیل استهالك القدرة الكهر�ائیة مما یؤدي الى ز�ادة معامل األداء  

مة االنضغاطیة ذات وتقلیل الكلفة في تسدید فواتیر الكهر�اء  في األجهزة  التكییف او التجمید التي تعمل �المنظو 
ضاغط متغیر السرع (دورة رانكن) عن طر�ق استخدام  الطاقة الشمسیة التي هي طاقة نظیفة متوفرة �شكل ممتاز 
في العراق والمفارقة في المشروع الحرارة العالیة صیفا في العراق تكون سلبیة على أجهزة التكییف لكن في المشروع 

الحرارة في تقلیل استهالك القدرة في الضاغط وز�ادة معامل األداء في الدورة   العملي اصبح إ�جا�ه حیث تم استغال 
 .وتصمیم الجهاز انتاجیا  �كلفة واطئة    وهندسة مستدامة
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 الفصل الثاني 
 السا�قةالدراسات 

 :الشمسیةالتكییف الهوائي �الطاقة مقدمة عن  ١-٢
 
هذا التبر�د �مكن إجراؤه عن طر�ق إحدى  �شیر إلى أي نظام تبر�د هوائي �ستخدم الطاقة الشمسیة. 

وتحو�ل الطاقة الشمسیة  الشمسیة،تحو�ل الطاقة الحرار�ة  السلبیة،الطرق التالیة والتي تشمل: الطاقة الشمسیة 
قام  ٢٠٠٧قانون االستقالل في الطاقة و األمن في الوال�ات المتحدة األمر�كیة لعام   [14]الضوئیة إلى �هر�ائي

بتحدید رأس مال لتمو�ل المشار�ع البحثیة التي تقوم على التر�یز على تطو�ر برامج التكییف الهوائي �استخدام 
و�لها �جب أن تطور و تستخدم التي سیتم تم جالهدف، البرامالطاقة الشمسیة و البرامج التطو�ر�ة المحددة لهذا 

أسالیب تكنولوجیة حدیثة و إبداعیة وأن تستخدم مدى إنتاج �مي و اقتصادي. إن هذا النظام سیلعب دورا هاما في 
 الطاقة الموجبة. والمباني ذاتتصمیم المباني ذات الطاقة الصفر�ة 

 

 :�استخدام المجففات A/C الشمسیة المفتوحة لحلقة١.١-٢
هواء من خالل مجففات صلبة مثل السیلیكا جل او مادة الز�ولیت لیتم سحب الرطو�ة من الهواء یتم تمر�ر ال 

للسماح �حدوث دورة تبر�د فعالة عن طر�ق التبخیر. هذه المواد المجففة یتم اعادة انتاجها من جدید �استخدام الطاقة 
 النظام [15] الحدوثللطاقة في دورة مستمرة  الشمسیة الحرار�ة لتنشیفها �طر�قة ذات فعالیة اقتصاد�ة وغیر مبذرة

�ما �مكنه تزو�د محرك لیقوم بتدو�ر قرص  منخفضة،ان یزود مروحة هوائیة تعمل على طاقة  �استطاعتهالضوئي 
 مملوء �المواد المجففة. ء�طيضخم 

ا نقلل من نسبة �قوم بتزو�دنا �طر�قة محكمة التحكم بها لتهو�ة المنازل بینم و�نعاش الطاقةنظام التهو�ة 
تحتوي في الغالب على جل السیلیكا)  والتي(الحراري الطاقة المفقودة. فبهذه الطر�قة �مرر الهواء خالل عجلة المحتوى 

لیتم تقلیل تكلفة هواء التدفئة المستخدم شتاء والذي �قوم على تحو�ل الحرارة من دافئة داخل الهواء المستنزف بداخلها 
و في الصیف یبرد الهواء القادم من الخارج للتقلیل من تكالیف التبر�د والتهو�ة.    [16]�ارداوالذي �خرج هواء نقیا 

�مكن لهذه المراوح والمحر�ات ان تكون نظام ذو فعالیة من حیث التكلفة ومدعوم من الطاقة الشمسیة بینما یتم تعز�ز 
 مدخنة تجبر الهواء الها�ط لیقوم �التدفق واإلشعاع. �أعدادالحمل الحراري الطبیعي الذي �ستنفد 
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شالل مائي جذاب معاد تدو�ره والذي  إلنتاجالمواد المجففة مثل �لور�د الكالسیوم �مكن خلطها مع الماء 
انتاج المادة السائلة (اعادتها للحالة  �إعادة�قوم �سحب رطو�ة هواء الغرفة �استخدام طاقة الحرارة الشمسیة لیقوم 

انظمة التبر�د الشمسیة النشطة  .[17] إلى استخدام مضخة میاه تعمل �الطاقة الكهر�ائیة المخفضة �اإلضافةسائلة) ال
 .لتبر�د المستخدمة للمواد المجففةا ألنظمةوالموجودة داخل مجمعات حرار�ة شمسیة تزود مخزون طاقة 
في انظمة تكییف  واعادة انتاجهاالرطو�ة الجو�ة  إلزالةلقد تم دراسة معبأة عمود الهواء السائل في تطبیق 

الهواء التي تستخدم المواد المجففة. هذه الدراسة مثلت أحد االنظمة النظر�ة الذي تم تطو�ره لیتوقع اداء االداة تحت 
لى ظروف وشروط مختلفة. لقد تم استخدام انظمة و�رامج حاسو�یة لمحاكاة الواقع لكثیر من هذه التجارب اعتمادا ع

 المواد المجففة. ونسب تر�یزو�دل هذا على المدى الواسع لتطبیقات تغیر نسب رطو�ة الهواء  النموذج،هذا 
العدید من التجارب العملیة �استخدام مادة المونوایثیلین جلیكول و�رومید  وتم اجراءهاز تجر�بي جلقد تم بناء 

 واشارت إلىنتائج غیر دقیقة  �إظهارلمونوایثیلین قامت اللیثیوم �مواد مجففة. هذه التجارب المعتمدة على مادة ا
توافق جید جدا  LiBr�عض المشاكل في التطبیقات العملیة المرتبطة �استخدام مادة الجلیكول. بینما اظهرت تجارب 

�شكل �بیر. انتاج المواد المجففة  �إعادةمع النموذج النظري. التسخین القبلي او االولي للهواء قد اعتمد على انه �قوم 
�ما تساعد على انخفاض ضغط المقدمة  للرطو�ة،المعبأة العمود �ة اظهرت نتائج فعالة لمز�الت الرطو�ة/معید انتاج 

 عن طر�ق استخدام نظم تعبئة وتغلیف مناسبین.
 

 :االمتصاصيالشمسیة والتبر�د  طاقةال ١.٢-٢

لتوفیر طاقة حرار�ة لتحر�ك او �ستخدم نظام التبر�د الشمسي النشط مجمعات حرار�ة شمسیة 
. على سبیل المثال المجمع [18] تزو�د المبردات الحرار�ة وهي عادة ما تكون مبردات االمتصاص

یوفر و�قوم بتزو�د الطاقة الشمسیة عن طر�ق تر�یز اشعة الشمس على  Sopogy الحراري سو�وجي
. الطاقة الحرار�ة [19]داخل نظام التبر�د والمعاد تدو�رهالناقل للحرارة  وتسخین السائلانبوب تجمیعي 

المنتجة من هذا النظام یتم استخدامها دمجا مع المبردات االمتصاصیة لتوفیر مصدر متجدد من التبر�د 
 .[20] الصناعي

هناك بدائل متعددة للمبردات القائمة على اساس الضغط والتي �مكن ان تقلل من استهالك 
قد ینتج من مثل هذه االجهزة. �ما انه �مكن  واإلزعاج الذيهتزازات الطاقة و�نفس الوقت تقلل من اال

استخدام طاقة الحرارة الشمسیة للحصول على تبر�د أفضل في فصل الصیف وتسخین المیاه المحلیة 



 

٩ 
 

یتم استخدام دورات التبر�د االمتصاصیة االحاد�ة او الثنائیة او حتى الثالثیة  .والمبني في فصل الشتاء
 .التبر�د �الطاقة الحرار�ة الشمسیة ألنظمةتصمیمات مختلفة  التكرار في

درجة  ٨٨المبردات االمتصاصیة الفعالة تطلب میاه ذات درجة حرارة ال تقل عن اي ما �عادل 
سیلسیوز. أشهر الواح تجمیع الطاقة الحرار�ة الشمسیة المسطحة والغیر �اهظة الثمن تنتج میاه بدرجة 

 سیلسیوس. ٧١حرارة 

 :�استخدام األلواح الكهروضوئیة الشمسیة التبر�د ١.٣-٢

نوع من انواع التبر�د �الطاقة الكهر�ائیة  أليالكهروضوئیة الشمسیة ان توفر الطاقة  لأللواح�مكن 
سواء اكانت من النوع المعتمد على ضاغطة الهواء او األنواع االمتصاصیة. على الرغم من ان أشهر 

تلك المستخدمة للضاغطات اال انها هي النوع االقل �فاءة من بین انواع التطبیقات في هذا المجال هي 
لقد اعتبرت األلواح الكهروضوئیة على انها تكنولوجیا التبر�د الشمسیة األكثر استخداما  .التبر�د الكهر�ائي

ط/امبیر). السبب الحقیقي امیغا و  ٥في تبر�د المشار�ع التجار�ة والسكنیة الصغیرة (ما �عادل اقل من 
خلف استخدامها في مثل هذه المشار�ع ما زال موضع نقاش اال من أكثر التفسیرات المتداولة هو الحوافز 

وظهور  االخرى،المعدات ذات الحجم المناسب للمشار�ع السكنیة في انواع التبر�د  والنقص في البنائیة،
التبر�د االخرى المستخدمة للطاقة  �أنواعلمعدات مقارنة او سهولة تر�یب ا أكبر،اجهزة تبر�د ذات �فاءة 

 .[21]الشمسیة (مثل مشعات التبر�د)

 .هذه الخال�ا الضوئیة تنتج �كفاءة �املة فقط في اال�ام المشمسة والتي تظهر فیها السماء صافیة
أمر�كي الر دو  ٢٠٬٠٠٠�یلو واط إلى ما �فوق  ٧قد �صل ثمن المتعقب الشمسي للخال�ا الشمسیة ذات ال

�السنة الواحدة). هناك عوامل  %١٧�ان اسعار معدات الخال�ا الكهروضوئیة تنخفض �معدل  علما(
وتكالیف  والتر�یب، واألسالك، التحتیة،ان تز�د من هذه التكلفة وهي تشتمل على البنیة  �إمكانهااخرى 
واط في نظم  ٣١٢٠شمسي ذو القدرة اللجنة الوطنیة لالنتخا�ات. على سبیل المثال: تكلفة اللوح ال قانون 

دوالر لكل واط  ٢,٢اال ان هذه التكلفة ال زالت تعادل  الذروة،دوالر لكل واط في  ٠,٩٩الر�ط تعادل 
ما قررنا تناسي  إذالكل ساعة ذروة. االنظمة االخرى ذات قدرة وسعة مختلفة �مكن ان تكون تكلفتها أكبر 

قد تكون �لفتها اعلى �كثیر. نظرا الن شر�ات المرافق العامة البطار�ات االحتیاطیة وتكلفتها والتي 
اصدرت ما �سمى بنظام القیاس الصافي المسموح �ه �مكن لنظامك الكهروضوئي الذي تستخدمه ان 
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ینتج طاقة سنو�ة تكفي لمعادلة تكالیف تشغیل التكییف الهوائي على ان هذا یتوقف بدوره على مقدار 
 .او تعو�ضها �إلغائهاترغب  التكالیف الكهر�ائیة التي

�مكن لنظام خال�ا شمسیة جزئي الطاقة وذو تكلفة اقل ان �قلل (ولیس ان یز�ل تماما) �میة الكهر�اء 
 . [22]استخدامات اخرى  وأ�ضا فيشهر�ا من مزود الطاقة الستخدامها في التبر�د الهوائي  المشترات

 

 :(عن طر�ق حرارة �اطن االرض الطبیعیة) ي التبر�د الحرار  ١.٤-٢
نابیب التبر�د االرضیة �مكنها االستفادة من درجة حرارة �اطن االرض المحیطة بها لتقلیل وازالة متطلبات ا

التكییف االعتیاد�ة. ان استخدام الطاقة الحرار�ة االرضیة یتمیز في العدید من الفصول واألجواء التي �عیش بها 
�ما انها تساعد  وهام،دورها یتمثل في تخفیض تراكم درجات الحرارة الغیر مرغوب فیها �شكل �بیر اإلنسان حیث ان 

في ازالة الحرارة من داخل المباني. على الرغم من ان استخدام هذا النظام یز�د من تكلفة البناء في �ادئة االمر اال 
 ن.انه �قم بتوفیر تكالیف معدات التبر�د التقلید�ة الباهظة الثم

انها ذات �فاءة اقتصاد�ة في البیئات االستوائیة المدار�ة الرطبة حیث قد تصل  علىانابیب التبر�د االرضیة ال تعتبر 
حرارة درجة حرارة �اطن االرض إلى ما �عادل درجة حرارة جسم اإلنسان الطبیعیة. من الممكن استخدام المراوح التي 

وسحب رة الغیر مرغوب بها الحرا إلخراجالشمسیة  المستوقدتعمل على الطاقة الكهروضوئیة او ما �سمى �الحرارة 
أهم االمور التي �جب  نللداخل. ماالرض  أسطحذو الرطو�ة المنخفضة الذي مر من خالل درجات حرارة  الهواء

 .[23] االعتبارعین  والتكثیف فيمراعاتها عند التصمیم هي ان یتم اخذ عوامل الرطو�ة 
 

 المضخة الحرار�ة الضاغط الشمسي:٢ -٢
ي دراسته �التطرق الى المجمع الشمسي ذو االنابیب المفرغة من الهواء وتأثیرها قام الباحث هینینج ف

دورة التبر�د الحراري ذو الكفاء العالیة �صبح بدیل مساعد لرفع درجات الحرارة اعلى من المحیط الخارجي لمنظومة 
و�ان بدیل للحرارة  للحرارةالمجففة القیاسیة �استخدام عجلة مز�ل الرطو�ة مع الطاقة الحرار�ة الشمسیة �مدخل 

 .[24]المضافة بدل الضاغط الكهر�ائي 
 یتم استبدال التیار المباشر �كفاءة عالیة(AC) ، فإن ضاغط التیار المتناوبداوتاما الباحث 

(DC)الضاغط الذي �ستهلك طاقة أقل في نفس الحمل مقارنة ضاغط AC. DC هو مدعوم من قبل ضاغط
یتم تشغیل الضاغط بواسطة محرك عزم دوران عالي ذو حجم أصغر وقادر على  الدورانعالیة لتغلب على عزم 
 [25] .العمل في متغیر سرعة
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 الفصل الثالث
 الجزء العملي 

معة تم تصمیم و�ناء منظومة االختبار في مختبر التكییف والتجمید التا�ع لقسم الهندسة المیكانیكیة جا
 .في االختبار معایرة أجهزة القیاس المختلفة المستخدمة ةالمعاییر القیاسیة والظروف المختبر�ة مع مراعاالقادسیة وفق 

 

 :أجزاء الجهاز١-٣
لحرارة قیاس ل وأجهزة االنضغاطیةوالمنظومة الحرار�ة المنظومة  أساسیة: ثالث اجزاءیتكون الجهاز من  

نات ) متصل من الحاسوب �شكل دوري لتسجیل البیااالردو�نواز وحدة معالجة الكترونیة (والضغط عن طر�ق جه
  )١(رقم  الشكل�ما مبین في  مع جهاز قیاس القدرة �ظهر �ه قیمة الفولتیة والتیار

 

   
 الهجین �الطاقة الشمسیة االنضغاطیة تكییف الهواءالمنظومة  1 الشكل رقم

 
 

 

evaporator 

 

Condenser 

 

Measuring pressure 
 

Water bath+ Heat 
Exchanger )Solar Thermal 

Power Plant Simulation( 

Temperature recording by 
computer(Arduino) 

Measuring the 
consumed capacity 
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 : ةالحرار� لمنظومةا١-٣
 سي وتحاكي بدورها المجمع الشمة التي تمتلك مبادل حراري داخل حمام مائي المنظومة الحرار� یث تم وضعح

م على شكل ١٠" وطول االنبوب ٤/١نحاس ذو قطر  عن أنبوبعبارة  الحراري:المبادل  -٣.١.١ 
 )١( الرسم التوضیحي�ما مبین في  ملف حلزوني

من حدید مغلون مدعم بهیكل  )٦٠*٦٠*٦٠( یتكون من حوض ذو ا�عاد المائي:ام مالح -٢.١.٢         
) (ACواط �عمل على مصدر �هر�اء  ٣٠٠٠مزود �سخان ذو قدرة  األسودداخلي مطلي من الداخل �اللون 

قیمة  أعظمامبیر مع متحكم بدرجات الحرارة تصل الى ١٤فولت وتیار مستهلك ٢٢٠مصدر الفولتیة الداخلة له 
OC75  ١( الرسم التوضیحي�ما مبین في درجة مئو�ة( 
 

 المنظومة االنضغاطیة:  ٢-٣
) والقیمة العظمى 3105Btu/hمواصفات المنظومة تكون ذو سعة تبر�د من القیمة الصغرى ( 
)13000Btu/h ع یدخل الغاز الى ) وضاغط دوار موجب االزاحة ذات تیار مستمر احادي الطور متغیر السر

 )١( الرسم التوضیحي�ما مبین في جانب السحب  الضاغط منر دوران حجرتین داخل محو 
 

 :قیاس أجهزة ٣-٣
 تم استخدام أجهزة قیاس مختلفة وهي درجات الحرارة مر�وطة مع وحدة معالجة وتسجیل مع الحاسوب 

 القدرة.وجهاز قیاس الضغط العالي والمنخفض في المنظومة مع التیار والفولتیة لحساب 

مكون من اشباه  LM35قیاس درجات الحرارة: تم استخدام متحسس قیاس درجات الحرارة ٣.١-٣
 ) حیث العالقة خطیة بین الفولت ودرجات الحرارة ℃0.5±ذات دقة عالیة جدا (الموصالت 
ادر ) مع وحدة معالجة مفتوح المصدر (االوردو�نو) مع مص١رقم (حساسات موزعات في الجدول  8وتم استخدام 

ات ور�طة ة مستقلة لكل حساس مع مقاومات تثبیت االهتزاز في الفولتیة مع برمجة المعالج ومعایرة الحساسفولتی
 مع الحاسوب و�خراجه على شكل ملف اكسل لتسجیل القرائات.
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 یوضح تسمیة الحساس مع موقعه في الجهاز١ رقم جدول

 اسم الحساس  الموقع
 T1 التقلیدي انبوب السحبقبل الضاغط 

 T2 �عد الضاغط أنبوب الدفع
 T3 �عد المكثف قبل الموسع
 T4 �عد الموسع قبل المبخر

 T5=xT �عد المبادل الحراري قبل المكثف
 T6=aT درجات الحرارة المحیط

 T7=sT درجات حرارة المجهزة من المكثف
 T8wT= حرارة المیاه المسخنة في الحمام المائي

 

، psiبوحدات مختلفة عدد اثنین مؤشر قیاس الضغط  تمن عدادا ن الضغط: یتكو قیاس  ٣.٢-٣
bar. 

 یتكون من عداد رقمي قیاس الفولتیة وعداد رقمي قیاس التیار دقیق ثالث مراتب. القدرة:قیاس  ٣.٣-٣
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 تصمیم المنظومة الهجینة:  ٣-٣
 وضعدفع الضغط العالي وا�صاله للمبادل الحراري و تم قطع االتصال بین االنبوب الضاغط من جانب  

ل الحراري الدورة �عد غلق المباد إلكمالوعمل أنبوب لغلق وفتح الدورة على المبادل الحراري  ٢عدد تحكم صمام 
 ).٢( الشكل رقم�ما مبین في واعادتها الى دورتها االعتیاد�ة 

  
ور�ط المبادل الحراري والصمامات. مكان القطع حیوض ٢ الشكل رقم

valve goes to the Condenser 
 

valve goes to 
Heat Exchanger 

valve after 
Expansion valve go 
to the evaporator 

suction valve gas goes came 
from evaporator 

 

Valve pipe pass short 
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 الفصل الرا�ع 
  العملطر�قة 

�كون ضاغط مساعد حراري في عمله  ان منه الغا�ةتم ر�ط المبادل الحراري �عد الضاغط قبل المكثف  
غط التقلیدي لرفع مستوى درجة الحرارة الى القیمة المطلو�ة من الدورة التقلید�ة وذلك من خالل إضافة حرارة للضا

لمستلم عن طر�ق المبادل الحراري وادخاله الى الدورة وهذا بدوره �قلل الجهد المبذول من قبل من المجمع الشمسي ا
الضاغط التقلیدي للوصول الى نفس تلك درجة الحرارة حیث سیكون الجهد الداخل الى الدورة �مرحلتین المرحلة 

لوب والمرحلة الثانیة الضاغط األولى من الضاغط التقلیدي لیرفع الى مستوى ضغط ودرجة حرارة اوطئ من المط
 إلكمالالقیمة المطلو�ة من ضغط ودرجة حرارة  �إكمالمن المجمع الشمسي حیث �قوم  المأخوذالمساعد الحراري 

 ) .٣( الشكل رقمالدورة �ما مبین في 

 
.یوضح مخطط التصمیم الجهاز  ٣ الشكل رقم
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 عملیات التبر�د ١-٤
خالل عملیات التبر�د المجر�ة والمتعلقة بتغیر الخصائص الدینامیكیة لحرار�ة و�شمل الطاقة الحرار�ة 

تشغیل ضاغط الغاز في نظام التبر ید خالل العملیات  لخال [5]المنتقلة الى    المحیط خالل الحرارة المتبادل 
 التي تحدث في الشكل التالي

 الضاغط) ٢ـ١العملیة(
 )                                 ٢) لیس مشبع في الحالة (١�ضغط الغاز و�كون في حالة االشباع في الحالة ( الضاغط معازلة، �قو  رجعیة،

 
𝑤𝑤𝑤𝑤 = ℎ2𝑠𝑠 − ℎ1 

 ) المكثف٣ـ٢العملیة (
 )٣سائل مشبع في الحالة ( �ثفت الىحالة اشباع  المقذوفة في ةثابت، الحرار  طداخلیة، رجعیة، ضغ

𝑞𝑞ℎ = ℎ2 − ℎ3 
𝑞𝑞ℎ  الخارجة من المكثف ة: الحرار 

 ) الخنق والتمدد٤ـ٣العملیة (
 متناقص مع حرارة ثابتة طحرارة، وضغ في درجاتالخنق  ةرجعیة، عملیغیر 

ℎ3 = ℎ4 
 

 ) المبخر١ـ٤العملیة (
 

 )١ثابت الحرارة المتفاعلة في المنظومة �خر الغاز المشبع في الحالة ( طرجعیة، الضغ داخلیة،
𝑞𝑞𝑞𝑞 = ℎ1 − ℎ4 

QL الداخلة الى المبخر ة: الحرار 
 الكفاءة الحرار�ة في المنظومة تحسب من العالقة التالیة

ῃ =
𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞𝑞
𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑞𝑞

=
ℎ1 − ℎ4
ℎ2 = ℎ1
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 الخامسالفصل 
  القراءات

 تم اخذ القراءات �مرحلتین  

  األولى:القراءات في الحالة  ١-٥
تح تم فصل المنظومة الشمسیة عن المنظومة االنضغاطیة التقلید�ة �غلق صمامي المبادل الحراري وف 

 األولىصمام الذي �عمل بین الضاغط والمكثف بثالث سرع للمروحة المسلطة على المبخر حیث تكون السرعة 
لمبخر ومثبتة على اودرجة حرارة مجهزة من  ثانیة)\م٤,٨(ثانیة) والسرعة الثالثة \م٤,٥الثانیة(والسرعة ثانیه) \م ٣,٢(

 ).٤( الشكل رقم�ما مبین في درجة مئو�ة  ١٦
 ).٥( الشكل رقمراحة الطبیعیة للتكییف �ما مبین في و�الوضع التلقائي المتحسس لل

 

 
مع ثالث بدون تدخل المجمع الشمسي الحراري  ثانیة١٠مع الزمن حیث �ل رقم �مثل  یوضح القراءات درجات الحرارة٤ الشكل رقم

  .درجة مئو�ة ١٦وتثبیت درجة حرارة التجهیز  ثانیة\) م٤,٨-٤,٥-٢,٣سرعات للهواء (
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ثانیة بدون تدخل المجمع الشمسي الحراري مع الوضع ١٠یوضح القراءات درجات الحرارة مع الزمن حیث �ل رقم �مثل  ٥ الشكل رقم

 التلقائي للتشغیل 
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 الثانیة:في الحالة  القراءات ٢-٥
ذي تم وصل المنظومة الشمسیة مع المنظومة االنضغاطیة التقلید�ة بوصل صمامي المبادل الحراري ال 

مكثف ) درجة مئو�ة وغلق صمام الذي �عمل بین الضاغط وال٥٥-٦٥في الحمام المائي ( المیاهتصل درجة حرارة 
ثانیة) \م٤.٥یه) والسرعة الثانیة(ثان\م ٣,٢األولى (بثالث سرع للمروحة المسلطة على المبخر حیث تكون السرعة 

الرسم ي درجة مئو�ة �ما مبین ف ١٦ودرجة حرارة مجهزة من المبخر ومثبتة على  ثانیة)\م٤,٨(والسرعة الثالثة 
 .)٧( الرسم التوضیحيو�الوضع التلقائي المتحسس للراحة الطبیعیة للتكییف �ما مبین في  )،٦( التوضیحي

 

 
ثانیة المجمع الشمسي المجمع الشمسي الحراري مع ١٠یوضح القراءات درجات الحرارة مع الزمن حیث �ل رقم �مثل رقم ٦ الشكل رقم

 درجة مئو�ة.  ١٦وتثبیت درجة حرارة التجهیز ثانیة \) م٤,٨-٤,٥-٢,٣ثالث سرعات للهواء (
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المجمع الشمسي الحراري مع الوضع  مع تدخلثانیة ١٠یوضح القراءات درجات الحرارة مع الزمن حیث �ل رقم �مثل  ٧ الشكل رقم

 التلقائي للتشغیل 
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 السادسالفصل 
 النتائج: 

 األولى:النتائج في القراءات ١-٦
 

 
   وجود المضخة الحرار�ة بدون  العالقة بین التیار المستهلك ومعامل األداء ٨ الشكل رقم

 
 

یوضح شروط التشغیل لوضع القراءات مع التیار المستهلك والفولتیة والضغط والسرع في حالة التشغیل مع الضاغط  2 رقم جدول
 الشمسي.

 
Ts 
(Co) 

Ta  
(Co) 

V 
(volt.) 

I(A) Power 
(Watt) 

Speed 
(m/s) 

PL 
(bar) 

PH 
(bar) 

speed1 16 35 104 1.178 122.512 3.2 9.9 20 
speed2 16 35 130 1.748 227.24 4.5 9 21 
speed3 16 35 172 2.528 434.816 4.8 7.25 22.25 
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 الثانیة:النتائج في القراءات  ٢-٦

 
 مع وجود المضخة الحرار�ة  العالقة بین التیار المستهلك ومعامل األداء  ٩رسم توضیحي 

 
 

الضاغط  بدون یوضح شروط التشغیل لوضع القراءات مع التیار المستهلك والفولتیة والضغط والسرع في حالة التشغیل  ٣ رقم جدول
 الشمسي.

 
Ts 
(Co) 

Ta 
 (Co) 

V 
(volt.) 

I(A) Power 
(Watt) 

 Speed 
(m/s) 

PL 
(bar) 

PH 
(bar) 

speed1 16 35 130 1.87 243.1  3.2 8.5 21 
speed2 16 35 146 2.22 324.12  4.5 8 22 
speed3 16 35 180 2.798 507.6  4.8 7 23.25 
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 السا�عالفصل 
  المناقشة

 تكییف الهواء �الطاقة الشمسیة هو ابتكار عظیم یدفع الطاقة الشمسیة قفزات في حین �عزز إ�جابیةنظام  
 یوفر مقارنة شاملة لتوفیر الطاقة �مكن تحقیقه لطاقة مكیفات مختلفة تتراوح من المشروعهذا  .تأثیر على البیئة

Btu/h النظام قادر على تحقیقه  .وحدة حرار�ة بر�طانیة / ساعة ٢٤٠٠٠حرار�ة بر�طانیة / ساعة إلى  وحدة ٢٣٨٨
 .٪ توفیر الطاقة خالل النهار ، و�التالي إلى حد �بیر �قلل من ذروة حمولة الكهر�اء خالل النهار ٤٥تصل إلى 

الرئیسي التعدیالت  .٪ توفیر الطاقة خالل اللیل٢٥�ما �صل إلى  DC في الوقت نفسه ، سوف �ساهم الضاغط
الدورة في التخز�ن الحراري والكهروضوئیة اقترح نظام لتوفیر أداء  �اإلضافة الى، .DC) ضاغطة هي الالزم

.المستقبل
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