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    Abstract  
       In this paper a mathematical formula was driven to estimate the tilt angle of 
surface from horizontal Σ and the surface azimuth angle Ψ for a flat plate solar 
collector which gives maximum total incident solar radiation on a flat plate solar 
collector designed for heating water. According to the formulas of estimating  Σ and Ψ 
which driven in this study a C++ program had been built  and used to simulate the 
performance of a sun trucking solar collector, so the collector orientation varies with 
day time to give maximum incident  solar radiation at each hour (in this case one hour 
time interval used) by estimating the surface azimuth angle and the tilt angle of 
surface from horizontal at the desired hour (time),and compare the results with the 
normal case of using stationary solar collector (oriented to the south with tilt angle 
equal to latitude). All calculations done for the city of Baghdad in January .Results 
show that the incident solar radiation and storage temperature in the case of sun 
trucking collector system is greater than it's in the case of stationary collector (normal 
case) which gives system more stability. 

 
 اشتقاق عالقات ریاضیة لقیم زوایا المیالن لمجمع مسطح متتبع للشمس 

  .++Cمع برنامج محاكاة بلغة 
  الخالصة 

 ψسمت السطح وزاویة  Σتم في ھذا البحث أشتقاق عالقات ریاضیة لحساب قیم كل من زاویة میالن السطح 
لالشعاع الشمسي الكلي الساقط على المجمع ممكنة  كبر قیمةعطي ألیلمجمع شمسي مسطح یستخدم لتسخین المیاه 

یمثل محاكاة لمجمع  مسطح  C  ++وبناءا على قیم الزوایا  المشتقة في ھذا البحث تم أعداد برنامج حاسبة بلغة
الفترة الزمنیة ممكن أن تكون ساعة واحدة أو (سي لكل ساعة بحیث یتم إعادة توجیھ المجمع الشم  متتبع للشمس
عند تلك  لإلشعاع الشمسي الكلي الساقط ممكنة قیمة أعلىمن ساعات النھار بالشكل الذي یعطي ) أي قیمة أخرى

تمثل  باتجاه الجنوب ویمیل بزاویة مع األفق(ومقارنة النتائج مع الحالة االعتیادیة للمجمع الشمسي الثابت , الساعة
. كل حسابات المجمع الشمسي كانت عند مدینة بغداد ولشھر كانون الثاني ). قیمة خط العرض للموقع الجغرافي 

أظھرت النتائج زیادة مقدار اإلشعاع الشمسي الساقط بمقدار كبیر عند استخدام المجمع الشمسي المتتبع للشمس 
ین الدراسة ارتفاع قیمة درجة حرارة ماء الخزان في كذلك تب. خصوصا في الساعات األولى واألخیرة من النھار

حال المجمع الشمسي المتتبع للشمس بصورة ملحوظة مقارنة مع حالتھ في المجمع الشمسي الثابت مما یزید من 
 .استقراریة المجمع عند نفس قیمة الحمل المسلط 
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