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Abstract 

In the current study simulation method was used for design of solar water 
heating system. An integrated transient simulation program was built up for 
simulating the Iraqi solar house heating system using TRNSYS as a design tool. 
The modeling was carried out is modeled for other virtual solar heating systems 
similar to the Iraqi solar house. The results obtained were used to develop a 
general design procedure for solar heating systems in Baghdad. 
Using the design charts and TRNSYS as a design tool simplifies the designer’s 
task for predicting the long - term heating energy supplied from a solar collector 
array. 
The above simulation was applied for Iraqi solar house and the results gave the 
increasing in storage volume caused increase the auxiliary energy supplied to the 
system. So, the best practical storage volume is 20m3 and increasing the collector 
area to optimum value results in increasing the solar fraction (f). The solar fraction 
may reach 0.97 when the collector area becomes as 400m2 at storage volume of 
20m3. 
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  دراسة في نمذجة الحالة ا�نتقالية لمنظومة تدفئة تعمل  بالطاقة الشمسية

  
  الخ�صة

للبيت تم بناء برنامج حاسوبي متكامل لنمذجة الحالة ا�نتقالية �داء منظومة التدفئة  الشمسية 
وتم توظيف البرن(امج لنمذج(ة . كأداة للتصميم   (TRNSYS)الشمسي العراقي باستخدام ترانزس

واس(تخدمت نت(ائج . المنظوم(ات ا�فتراض(ية المش(ابھة لمنظوم(ة البي(ت الشمس(ي العراق(ي  عدد من
  .النمذجة �ستحداث طريقة عامة لتصميم منظومة التدفئة الشمسية لمدينة بغداد 

يس((ھل    (TRNSYS)إن اس((تخدام المخطط((ات التص((ميمية الحالي((ة والنمذج((ة باس((تخدام تران((زس
التدفئة المجھزة من المنظومة الشمسية خ4ل فت(رة اش(تغال طويل(ة  مھمة المصمم للتنبؤ بقيمة حمل

  ).شھرية أو موسمية(
إن النت(ائج المستحص(لة م(ن عملي(ة النمذج(ة الت(ي أجري(ت عل(ى البي(ت الشمس(ي العراق(ي ت((وجز إن 
الزي((ادة ف((ي حج((م الخ((زان تس((بب انخف((اض تتبع((ه زي((ادة ف((ي  قيم((ة الطاق((ة المض((افة للمنظوم((ة 

)Auxiliary energy ( و))وعلي(ه فق((د وج(د إن الحج((م العمل((ي ا�فض(ل للمنظوم((ة ھm3 20 و إن
وال(ذي ق(د تص(ل ) f(الزيادة في مساحة المجمع الشمسي تؤدي إلى زيادة في قيم(ة الكس(ر الشمس(ي

 .m320وحجم الخزان  m2400عندما تكون مساحة المجمع الشمسي ) 0.97(قيمته إلى 
 
 


