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Abstract 
      In this investigation the individual component models for a typical subcritical 
cycle are developed based on the best published theoretical and empirical 
literature. The developed approach, especially for air conditioning systems, is 
conceptually new and can be used with modification to a variety of multi-
component system applications. The component models are then integrated and 
the model predictions validated against the data from various experimental test 
systems. 
      A variable speed compressor test rig was used to obtain the experimental data 
to be compared with the results predicted from the system model. The 
experimental data was monitored from the start-up of the system until the 
achievement of its steady-state. The system approached its steady-state after 270 
sec and 360 sec for compressor speeds of 900 rpm and 1200 rpm respectively. 
The system disturbance was imposed by changing the operation conditions for 
each component. A comparison between the experimental data for these 
disturbances and theoretical results shows a good agreement with a discrepancy of 
about (5%). The model can be  used as a basis for the design, performance and 
efficiency of a vapor compression systems. 
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  لدورة البخار الالنضغاطیة لمنظومات التثلیجدینامیكي تطویر نموذج 
 

  الخالصة
 االنضغاطية التثليجفي هذا البحث تم إعداد النموذج الرياضي لكل معدة من دورة 

استنادا الى أفضل النشريات من البحوث النظرية والتجريبية وخاصة بالنسبة لمنظومات 
 النماذج مع بعض التعديالت في المنظومات متعددة ويمكن استخدام هذه. تكييف الهواء

وثم تم تجميع النماذج الرياضية لكل معدة في نموذج رياضي متكامل وتم . المكونات
تم استخدام منظومة تثليج ذات  .مقارنة النتائج النظرية مع نتائج التجارب العملية

نتها مع النتائج ضاغطة متغيرة السرعة لغرض الحصول على القراءات العملية ومقار
أخذت القراءات عند تشغيل المنظومة لغاية حصول . المستحصلة من النموذج الرياضي

دقيقة / دورة900حالة االستقرار للمنظومة ، حيث أجريت التجارب عند سرعة الضاغطة 
 ثانية ، بينما الزمن الالزم لحصول 270وجد إن الزمن الالزم لحصول حالة االستقرار 

بعد ذلك تم تغيير . دقيقة / دورة1200 ثانية عند سرعة الضاغطة 360ار حالة االستقر
ظروف التشغيل لكل معدة على حدة مع اإلبقاء على الظروف التشغيلية لباقي المعدات 

والنظرية حيث لوحظ هناك توافق جيد وبنسبة  دون تغيير، وتمت مقارنة النتائج العملية
خدامه في تصميم وتحديد معامل األداء يمكن است  الرياضيجإن النموذ % .5خطأ 

  .  وكفاءة منظومة التثليج االنضغاطية
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