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  الخ#صة
 مغل�ق لھ�واء المحص�ور ف�ي حي�زدرج�ات الح�رارة لوحساب توزيع بدراسة  يھتم البحث الحالي 

 ) ج��دار تروم��ب( الكونكري��ت م��ادة م��زودة بج��دار خ��ازن للح��رارة مص��نوع م��ن )غرف��ة ا�ختب��ار(
ي�ث تتك�ون م�ن طبق�ة م�ن الزج�اج م�ن جمي�ع الجھ�ات باس�تثناء الجھ�ة المواجھ�ة للش�مس ح ةمعزولو

الدراس��ة  تض��منت ,محص��ورة ب��ين طبق��ة الزج��اج م��ن ال��داخل وج��دار تروم��ب فج��وة ھوائي��ة ويليھ��ا
  .2009 من شھر كانون ا�ول) 22,21( ميالقراءات ليوالعملية أخذ 

ومع�ـدل الطاق�ـة و ال�زخم  والمتمثلة بمعادل�ة ا�س�تمرارية ،�ت التفاضلية الجزئية حل المعاد تم 
م��ع الص��يغ الجبري��ة للزوج��ة  )finite volume(ضياعھ��ـا باستخ��ـدام طريق��ة الحج��وم المح��ددة 

باس�تخدام ) diffusion coefficient(ومعام�ل أ�نتش�ارية   ) turbulent viscosity(المضطربة 
)k(ا�ضطراب  موديل ε−  ,حس�ابل ) 90الف�ورتران (س�وبى بلغ�ة البرمج�ة ت�م بن�اء برن�امج حا 

  .الخازن للحرارةالجدار وخ�ل  ا�ختبار غرفة داخل درجات الحرارة توزيعو
عن�د   م�الھاعل�ى قيم�ة لھ�ذين الي�ومين  زيع الحراري للغرفة مع الوق�تالنتائج ان التو أظھرت 

 تمت مقارن�ة  النت�ائج, oC40الساعة الواحدة ظھرا حيث تصل اعلى درجة الحرارة عند تلك الساعة
الحالة ارتفاع درجة الحرارة في  ان  وجدوقد العملية والنظرية لمعدل درجة حرارة الغرفة  للحالتين

 ,ب�الحرارة اكث�ر ظح�تفت ةالنظري� الحال�ة ولكن ت�نخفض اس�رع بينم�ا الحالة النظرية اعلى من ةالعملي
  .مقبولة  فان النتائج  الحالتينبالرغم من الفروقات بين 

 
Economic Energy Consumption Using Tromb Wall Without 

Openings By Solar Radiation 
Abstract 

The present study deals with the prediction  and distribution of temperature 
of air that is contained in an enclosure (test room). The test room is equipped with a 
concrete thermo storage wall (Trombe wall). All walls of the room are thermally 
insulated except the one that is facing the sun light. The latter is composed of an 
external layer of glass followed by an air gap and the Trombe wall. Temperature 
readings were taken on 21st and 22nd of December 2009. 

The theoretical investigation of this study is done by solving continuity, 
momentum and energy equations using Finite Volume method. The solution 
includes the use of the algebraic expressions of turbulent viscosity and diffusion 
coefficient using )k( ε−  turbulent  model. A FORTRAN computer program is 

built and used to obtain the temperature and its distribution inside the room and 
across the wall. The variation of the temperature with time during the two days, 
mentioned above, has marked a highest temperature of 40oC at one clock  pm . The 
comparison between theoretical and experimental results indicated that the rate of 
rising of the mean room temperature observed experimentally is higher than that 
observed theoretically. However, the latter has faster rate of drop and the wall 
keeps the heat for longer time. The comparison is considered acceptable despite of 
the observed discrepancies.   
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