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  الصة الخ

عل�ى توزي�ع ل�وح ا�متص�اص  تغي�ر ش�كل ت�أثيرلمعرف�ة  عددي�ة دراس�ة ءھذا البحث أجراتم في     
تم اس�تخدام ل�وح . يستخدم لتسخين وخزن المياه في آن واحد لمجمع شمسي خازن درجات الحرارة 

توزي��ع  أفض��لمختلف��ة ودراس��ة الش��كل ال��ذي يعط��ي ح��ا�ت بامتص��اص عل��ى ش��كل قط��ع مك��افئ و
 C.F.D ()computer fluid(باستخدام برنامج حاسوبي يعتمد على تقنية وذالك حرارة لدرجات ال
dynamic (ل>ش��عةان الم��ائع الح��ر داخ��ل ھ��ذا المجم��ع نتيج��ة ع��اد�ت الحاكم��ة لجري��الم لدراس��ة 

 ن أض�افهالشمسية الساقطة عليه وھذه المعاد�ت ھي معادل�ة ا�س�تمرارية ومع�ادلتي ال�زخم باتج�اھي
للحص�ول ) دال�ة ا�نس�ياب –الدوامي�ة (، حـُـلت ھ�ذه المع�اد�ت باس�تخدام طريق�ة الطاقة معادلة  إلى

تحس�ين  أمكاني�ةالعددي�ة بين�ت النت�ائج . على توزيع كامل لدرجات الحرارة والجريان داخل المجم�ع 
 ئع مك�افـص بش�كل قط�التدرج الحراري لھذا النوع من المجمع�ات م�ن خ��ل اس�تخدام ل�وح امتص�ا

للمجم�ع ) C°41 , 19(عل�ى الت�والي يقابلھ�ا ) C°55 , 24(وى ودني�ا ـة ح�رارة قص�ـرج�ويعطي  د
  . اHفقعن  )45◦(الشمسي ذو صفيحة ا�متصاص المستوية والمائلة بزاوية 

  
The Effect of Changing The Shape of An Absorber Plate on 

The Temperature Distribution of The Storage Solar 
Collector 

 

Abstract   
      This research is a numerical study to determine the impact of changing the 
shape of absorber plate on the temperature distribution of the solar storage 
collector used to heat and store water at the same time. Absorber plate in a 
parabolic shape was used with different cases and study of the shape that gives the 
best distribution of temperature, by using a computer program based on (C.F.D) 
(computer fluid dynamic) to study the equations governing the flow of fluid freely 
within the storage collector as a result of solar irradiance falling upon.  these 
equations is the equation of continuity , equations momentum in tow directions and 
the energy equation, solved these equations using the method (vortex - stream 
function) for a full breakdown of the temperature and flow within the storage 
collector . The results showed the possibility of improving thermal gradient for this 
type of storage collector through the use of absorber plate Followed by a parabolic 
equation and it gives maximum and minimum temperature (55 , 24 °C) 
respectively, offset by (41 , 19 °C) of the flat plate storage solar collector ,it  
inclined at an angle (◦ 45) on the horizon. 
 
 

 


